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RESUMO: O presente artigo tem o propósito de analisar o fenômeno da responsabilidade 

civil, e sua aplicação no direito de família, no tocante aos casos de alienação parental, através 

de investigação bibliográfica e análise na jurisprudência dos tribunais. A responsabilidade 

civil é o instituto utilizado quando o cidadão sofre um dano causado por outrem, o que gera a 

obrigação de reparar a lesão ao direito, sobretudo nos casos de alienação parental, na qual se 

arruína a convivência familiar e afetam-se os direitos fundamentais da criança e do 

adolescente. Entretanto, no seio das relações familiares é comum que aconteçam conflitos. A 

alienação parental é prevista como um ato ilícito, caracterizando uma forma de abuso afetivo, 

como prevê a Lei nº 12.318/2010. Dessa maneira, nas relações conjugais entre genitores, os 

pais possuem iguais obrigações, devendo buscar preservar a integridade moral e psicológica 

dos filhos. Sendo assim, observa-se por meio das vias legais, de que maneira o genitor pode 

responder civilmente pela prática da alienação parental. Nesse sentido, para que possa 

comprovar a existência do dano moral decorrente de atos de alienação parental é 

indispensável realizar análise do instituto da responsabilidade civil. Por isso se faz necessário 

o estudo das decisões judiciais no ordenamento pátrio a respeito do tema. Logo, 

responsabilidade civil proveniente de atos de alienação parental é um tema relativamente 

novo na área do direito de família, que tem obtido cada vez mais ênfase, uma vez que, é 

bastante discutido pela doutrina, entretanto, ainda está passando pela consolidação da 

jurisprudência.   
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ABSTRACT: This article aims to analyze the phenomenon of civil liability, and its  

application in family law, not to touch on cases of parental alienation, through bibliographic 

investigation and analysis of court jurisprudence. Civil liability is the institute used when the 

citizen suffers damage caused by others, which generates the obligation to repair an injury to 

the right, especially in cases of parental alienation, in which case there is an obstacle to family 

life and affected by legal rights of the family. child and adolescent. However, no family 

relationship is common for conflicts to occur. Parental alienation is expected as an unlawful 

act, characterizing a form of affective abuse, as provided for in Law 12.318 / 2010. In this 

way, in joint relationships between parents, parents have the same right, seeking to preserve 

the moral and psychological integrity of their parents. children. Therefore, observe whether 

the legal means, how or the parent can respond civilly for the practice of parental alienation. 

In this sense, in order to prove there is moral damage resulting from acts of parental 

alienation, it is essential to carry out an analysis of the civil liability institute. Therefore, it is 

necessary to study judicial decisions, without ordering respect for the topic. Therefore, the 

civil liability proven by acts of parental alienation is a relatively new topic in the area of 

family law, which must be repeated more and more, since, it is widely discussed by the 

doctrine, however, it is still being carried out by the jurisprudence. 

 

Keywords: Family Law. Civil responsability. Parental alienation. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

           Este estudo encontra respaldos na metodologia de investigação bibliográfica, tendo 

como linha de pesquisa o método hipotético dedutivo, dessa forma, o tema alienação parental 

se revela o objetivo central da pesquisa, por meio da análise da Lei nº 12.318 de 26 de agosto 

de 2010, verificando quais as consequências na esfera da responsabilidade civil, no que 

concerne a opinião da doutrina do Direito de Família e a jurisprudência dos Tribunais.   

          Uma vez que, a finalidade da pesquisa consiste em definir as principais particularidades 

da responsabilidade civil e sua procedência nos casos da prática de alienação parental, 



         

3 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

investigando como o genitor que pratica a alienação parental poderá ser responsabilizado pela 

conduta ilícita. 

Nesse aspecto, a alienação parental se concretiza quando um dos genitores manipula 

psicologicamente a criança para cessar vínculos com o outro genitor, fazendo com que a 

mesma se afaste e desenvolva traumas. Desse modo, é de suma importância observar que nas 

relações familiares, a prática de alienação parental poderá ocasionar danos irreparáveis aos 

afetados, ocasionando, nos casos mais severos, a síndrome da alienação parental. 

Dessa forma, busca-se identificar a eficácia da Lei nº 12.318/2010 e de que maneira se 

torna possível provar a existência do dano moral sofrido pelas vítimas da alienação parental, 

observando a realidade da temática suscitada neste artigo, através de buscas na jurisprudência 

disponível a respeito do tema. 

Sendo assim, questiona-se como fazer prova do dano, do dolo e do nexo de 

causalidade para usufruir da reparação por dano moral, analisando como o genitor que pratica 

a alienação parental pode responder pela prática do comportamento ilícito. Portanto, aquele 

que passa por situações de alienação parental pode se amparar no instituto da responsabilidade 

civil, entretanto, a jurisprudência ainda está em desenvolvimento a respeito do tema.  

Por isso, é necessário realizar uma exploração completa dos aspectos da 

responsabilidade civil, para que de fato se possa provar a existência do dano moral decorrente 

da alienação parental.  

        Portanto, observou-se a possibilidade de obterem-se indenizações a título de dano 

moral, como também constatar as consequências do dano causado para as vítimas, bem como 

examinar os recursos utilizados para reverter a situação de alienação parental pela qual os 

filhos e genitores passam. 

  Mediante o exposto, da pesquisa a respeito do problema suscitado, surgiram hipóteses 

e então, buscou-se chegar às possíveis soluções delimitando as respostas concretas para o 

problema proposto. Nesse sentido, inicialmente se observou as peculiaridades da 

responsabilidade civil, e a viabilidade de responsabilizar os genitores que praticam atos de 

alienação parental.  
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2. RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

 A responsabilidade civil prevê uma ação danosa do agente, que agindo de forma 

ilícita, viola os direitos de outrem, resultando na obrigação de indenizar.   

 Em outras palavras, a responsabilidade civil deriva da consumação de um ato ilício, 

que viole os direitos da pessoa que sofreu o dano. O artigo 186 do Código Civil faz referência 

ao ato ilícito: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, 

violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

(BRASIL, 2002) 

 Dessa maneira, todo ato que seja praticado em desconformidade com a ordem jurídica 

e que prejudique outro, deverá ser reparado pelo causador do dano.  

Nas palavras de Gagliano (2018 p. 54):  

 

Responsabilidade, para o Direito, nada mais é, portanto, que uma obrigação derivada 

um dever jurídico sucessivo - de assumir as consequências jurídicas de um fato, 

consequências essas que podem variar (reparação dos danos e/ou punição pessoal do 

agente lesionante) de acordo com os interesses lesados. 

 

 

 Nesse sentido, tratando-se de dano moral, a indenização, independente do valor que 

lhe é auferida, não serve apenas para reparar os prejuízos e danos, tendo também 

característica punitiva e preventiva, ou seja, além de restituir os danos, tem atuação 

construtiva, pois o agente ao ver seu patrimônio abalado, evitará novas ações de caráter ilícito. 

(VENOSA, 2018) 

 Destarte, para configuração da responsabilidade civil, faz-se necessário o estudo dos 

seguintes aspectos: a conduta, o dano, o nexo de causalidade e a existência de culpa. Sem a 

presença desses elementos, a responsabilidade civil não se caracteriza. 

 

2.1   CONDUTA HUMANA 

 

A conduta humana é o primeiro fato gerador da responsabilidade civil, podendo ser 

uma ação ou conduta positiva, como também uma omissão, de conduta negativa, em relação à 

omissão, é necessário evidenciar que caso a conduta fosse praticada, o dano poderia ter sido 

evitado.  
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Nesse sentido Tartuce (2018, p. 365) aborda a responsabilidade patrimonial: 

“Observa-se, dentro dessa ideia, que haverá responsabilidade civil por um ato próprio, 

respondendo o agente com o seu patrimônio”.  

Da mesma forma, dispõe o artigo 942 do Código Civil: 

 

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam 

sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos 

responderão solidariamente pela reparação. 

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as 

pessoas designadas no art. 932 .(BRASIL, 2002) 

 

 

 Dessa maneira, o artigo supracitado se limita ao princípio da responsabilidade civil 

patrimonial, de forma que o patrimônio do responsável pelo ato ilícito responde pelos 

prejuízos causados. Como também, se tratando de mais de um causador, responde-se 

solidariamente pelos danos provocados.  

Além disso, o agente também poderá responder por conduta de um terceiro, nos casos 

elencados no artigo 932 do Código Civil: 

 

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: 

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua 

companhia; 

II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas 

condições; 

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no 

exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por 

dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e 

educandos; 

V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a 

concorrente quantia. (BRASIL, 2002) 

 

 
 

 Conforme o artigo 932 do Código Civil, as pessoas elencadas nos incisos I ao V, 

possuem responsabilidade, ainda que não sejam as reais causadoras do dano, cumpre ressaltar 

que não se exclui a responsabilidade do causador do dano, entretanto, a responsabilidade das 

pessoas enumeradas nos incisos será solidária.   

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm#art932
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2.2 DANO  

 

 

  O dano é o principal fundamento para que se gere a obrigação de indenizar. 

Independentemente do gênero de responsabilidade civil, o dano é o elemento precípuo para a 

caracterização desta.  

  Nessa perspectiva, o dano se mostra como uma violação a um direito tutelado pela 

ordem jurídica, seja de natureza patrimonial ou não, que pode vir a ser causado por ação ou 

por omissão. (GAGLIANO, 2018) 

  Dessa maneira, sendo certo e devidamente provado o dano, ter-se-á direito a 

indenização. Em alguns casos, há a incidência do dano in re ipsa, pois se sugere que com a 

própria ação do ofensor, já se torna evidente a existência do dano.  

 Como descreve Gonçalves (2018 p. 28): “Às vezes a lei presume o dano, como 

acontece em casos de ofensas aos direitos da personalidade”. Portanto, o dano ocorrerá de 

forma presumida, uma vez que, o próprio episódio de tristeza ou dissabor que se tenha 

passado faz com que se presuma o dano, um exemplo muito comum de dano presumido, são 

os casos de abandono afetivo.  

 

2.3 CULPA 

 

  Caracteriza-se pela infração de um dever que necessitaria ser observado, que se assim 

tivesse o feito, evitaria a ocorrência do dano. Ou seja, é a inobservância a qualquer regra de 

conduta. 

  A culpa também abrange as condutas executadas sob a influência de negligência, 

imprudência ou imperícia, assim como também poderá ser uma conduta dotada de dolo, em 

que há a vontade livre e consciente do agente. Porém, quando se fala em responsabilidade 

civil, dolo e culpa produzem o mesmo resultado, sendo o dever de indenizar.  

  Nesse sentido, Venosa (2018, p. 472) explicita seus pressupostos: 

 

Para fins de indenização, importa verificar se o agente agiu com culpa civil, em 

sentido lato, pois, como regra, a intensidade do dolo ou da culpa não deve graduar o 

montante da indenização, embora o presente Código apresente dispositivo nesse 

sentido (art. 944, parágrafo único). A indenização deve ser balizada pelo efetivo 

prejuízo. 
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 Na análise do elemento culpa, se encontra respaldos na teoria da responsabilidade 

objetiva e subjetiva. Portanto, a responsabilidade civil subjetiva decorre necessariamente de 

um ato culposo, ou doloso, derivado de uma ação causada por negligência ou imprudência. 

Em outras palavras, aquele que originou o dano responde pela própria culpa. (VENOSA, 

2018)  

 Diferentemente, ocorre com a responsabilidade civil objetiva, em que acontece 

independentemente de culpa. Sob o mesmo ponto de vista afirma Gagliano (2018, p. 65):  

 

Tal espécie de responsabilidade, o dolo ou culpa na conduta do agente causador do 

dano é irrelevante juridicamente, haja vista que somente será necessária a existência 

do elo de causalidade entre o dano e a conduta do agente responsável para que surja 

o dever de indenizar. 

 

     

 Sendo assim, nesse caso a culpa se presume, em outras palavras, o agente responderá 

pelo dano independe da aferição de culpa. 

 

2.4 NEXO DE CAUSALIDADE  

 

 

 Por meio do nexo de causalidade em que observa que a ação do agente foi a 

verdadeira causadora do dano. Assim, se analisa se há nexo causal entre o ato ilícito e o dano, 

de forma que o nexo causal é o que liga a conduta do agente ao dano.  

 O Código Civil Brasileiro adotou a teoria da causalidade adequada, em que se 

considera causa do resultado a conduta anterior apenas, que se torna capaz por si só, para 

gerar o evento ou dano.  

 Venosa (2018, p. 507) faz apontamentos sobre a teoria:  

 

Causa, nesse caso, será só o antecedente necessário que ocasionou o dano. Assim, 

nem todos os antecedentes podem ser levados à conta do nexo causal, o que nem 

sempre satisfaz no caso concreto. Cabe ao juiz fazer um juízo de probabilidades, o 

que nem sempre dará um resultado satisfatório.  

 

Alguns autores afirmam que o Brasil também adotou a teoria da causalidade direta ou 

imediata, a referida teoria encontra-se implícita no artigo 403 do Código Civil. Em outras 

palavras, o agente a ser responsabilizado será quem realiza a ação que está diretamente ligada 

ao resultado, ou seja, o dano. 
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 Gagliano (2018, p. 152) faz apontamentos: “Causa, para esta teoria, seria apenas o 

antecedente fático que, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, 

determinasse este último como uma consequência sua, direta e imediata.” 

 Há algumas situações em que o nexo causal é interrompido, como circunstâncias de 

caso fortuito ou força maior, e culpa exclusiva da vítima. Esses casos afastam o nexo causal 

porque neles não há relação de causa e efeito.  

 

3 ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Primeiramente, o termo alienação parental foi pesquisado pelo psiquiatra Richard 

Gardner, ao observar disputas de guarda, diante das quais a criança é programada para odiar 

um de seus genitores. (RAMOS, 2016) 

Nessa perspectiva, Cardin (2012, p. 224) afirma:  

 

A Constituição Federal de 1988 determinou que no planejamento familiar fosse 

respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana e que a paternidade fosse 

exercida de forma responsável. Isso, porém, nem sempre ocorre quando se discute 

guarda ou visitação dos filhos, desencadeando-se a alienação parental, que, embora 

exista há muito tempo, passou a ser identificada recentemente pelos profissionais da 

área. 

 

 

 O fenômeno da alienação parental, na grande maioria dos casos está ligado a uma 

ruptura das relações conjugais e familiares. O genitor que detém a guarda, com o objetivo de 

destruir as relações de afeto da criança com outro genitor, cria mentiras e ilusões, interferindo 

no psicológico da criança, fazendo com que a mesma se afaste do outro genitor.  

Figueiredo (2014, p. 48) afirma: “Trata-se, portanto, do manejo da criança ou 

adolescente, visando a despertar falsas percepções e falsas memórias em prejuízo de algum 

parente.” 

 Com isso, a criança passa a nutrir sentimentos de ódio e desprezo em relação ao 

genitor alienado. Sendo assim, a alienação parental se apresenta de forma lenta e gradativa, 

aos poucos a criança se torna dependente do alienante, e distancia-se cada vez mais do 

alienado. Os casos de alienação parental ocorrem com mais frequência nas ações de família 

que são levadas ao judiciário. 

 No ponto de vista de Silva (2014, p. 104):  
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O alienador é, sim, um torturador e assim deve ser analisado, não de forma a 

postergar indefinidamente um julgamento, mas punido através da aplicação dos 

mecanismos trazidos pela lei de alienação parental, não de forma progressiva, mas, 

desde logo, a partir da constatação de alienação e intensidade do dolo. 

 

 

 Indubitavelmente, o genitor ao praticar a alienação parental, está descumprindo com a 

obrigação constitucional de zelar pelo bem-estar do filho e prover boa convivência familiar, 

isto é, aquele que pratica esses atos, não possui consciência dos danos que são trazidos ao 

psicológico da criança e do adolescente.  

  Importante ressaltar que a alienação parental se torna mais grave, nos casos em que há 

acusações de abuso sexual, como uma estratégia utilizada pelas genitoras para afastar a 

criança do pai. (SILVA, 2014)  

Da mesma forma, elucidam Barbosa, Madaleno (2015, p. 20) “Pelo fato de que na 

maioria dos casos onde é verificada a alienação parental em algum momento existe uma 

denúncia de abuso sexual por parte do alienador em relação ao alienado.” 

Por isso, há numerosas ações no judiciário brasileiro versando sobre falsas acusações 

de abuso sexual, em que o(a) genitor(a) realiza a falsa denúncia, induzindo a criança a dar 

falso depoimento acerca do abuso sexual, que na realidade não aconteceu.  

Por outro lado, a alienação parental pode ser identificada em estágios, o primeiro 

estágio acontece quando as visitas ocorrem com um ou outro conflito, sendo resolvido 

imediatamente, nesse caso o menor ainda está afetivamente envolvido com o alienado. No 

segundo estágio, o motivo das agressões e afastamento se torna mais severo, ou seja, nessa 

etapa o menor e o alienante se tornam cúmplices, ocorrendo maior desligamento da criança 

em relação ao outro genitor. (MADALENO, 2015) 

Dessa forma, aparecem os primeiros sintomas em que o menor passa a achar que um 

genitor é bom e o outro é mau. Então, no terceiro e último estágio, acontece intensa 

perturbação da criança ou adolescente, pode ser a fase onde de fato a síndrome da alienação 

parental comece a dar seus primeiros sinais. Nesse caso a criança já absorveu todo o ódio do 

pai ou a mãe alienado, as visitas vão cessando aos poucos, e o vínculo afetivo acaba por ser 

cortado. (MADALENO, 2015) 

Por outro lado, há casos em que o genitor que alega estar sendo alienado, se revela o 

próprio alienador no caso concreto. Por isso, é necessária a análise de todos os fatos com 

cautela, visto que pode se estar diante de falsas acusações feitas pelo próprio genitor que 

sustenta ser a vítima da alienação parental.  
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Dessa maneira, afirmam Ferreira, Motta (2016, p. 73): 

 

A experiência, especialmente em perícias, tem mostrado que, não poucas vezes, o 

genitor que se diz alienado é o verdadeiro alienador. O não guardião ou guardiã, seja 

o pai, seja a mãe, toma atitudes como não cumprir os acordos; colocar o filho contra 

o outro durante as visitas; recusar-se a dialogar com o ex-parceiro ou parceira; dar 

indícios ou fazer afirmações de que ele ou ela, sim, afastaria o filho se a situação se 

invertesse; provocar discussões e criar sofismas acusatórios nessas comunicações 

para, então, como vítima, alegar estar sofrendo alienação parental. 

 

 No entanto, a Síndrome da Alienação Parental (SAP) e a alienação parental 

propriamente dita, se apresentam como dois institutos diversos, conforme afirma Fonseca 

(2007, apud FIGUEIREDO, 2014, p. 50):  

 

Assim, quanto à síndrome, refere-se à conduta do filho que se recusa 

terminantemente e obstinadamente a ter contato com um dos progenitores e que já 

sofre as mazelas oriundas daquele rompimento, a alienação parental relaciona-se 

com o processo desencadeado pelo progenitor que intenta arredar o outro genitor da 

vida do filho. 

 

 

 Portanto, enquanto a alienação parental representa um mero afastamento do filho de 

um dos pais, provocado pelo que detém a guarda, a síndrome se revela como algo muito mais 

severo, pois envolve os danos emocionais e o sofrimento pelo qual a criança passa. Ou seja, o 

desencadeamento da síndrome na criança é a consequência mais grave e dolorosa da prática 

da alienação parental.  

 Como descrito por Cardin (2012, p. 228): “O grande desafio é detectar quando a 

síndrome existe ou quando o filho apenas rejeita o pai em decorrência das próprias atitudes 

deste. Consigne-se que ressentimentos advindos da ruptura não caracterizam por si só́ a 

alienação parental”.  

 Similarmente, se faz necessário observar a realidade dos fatos. Por isso deve-se fazer a 

colheita de provas periciais multidisciplinares, que serão realizadas por profissionais 

capacitados, tais como psicólogos e assistentes sociais, para que o magistrado possa constatar 

a existência de fato da alienação parental. (FIGUEIREDO, 2014)  

Não obstante, existe um obstáculo para que a alienação parental seja combatida, pois a 

mesma acontece na esfera privada, no âmbito familiar, entre quatro paredes. A mãe ou pai, 

pessoa que deveria estar protegendo a criança, se torna o vilão da história, tomando atitudes 
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cruéis, propagando discursos difamatórios, realizando chantagem emocional, que somatizam-

se no psicológico da criança ou adolescente, dia após dia. (SILVA, 2014) 

 Convém ressaltar que a prática da alienação parental fere os direitos fundamentais da 

criança e do adolescente no que se refere à convivência familiar saudável, o que impede a 

incidência do afeto com o genitor, produzindo abuso moral e descumprimento dos deveres 

decorrentes de tutela e de guarda. (RAMOS, 2016)  

 Igualmente, pode-se analisar os ensinamentos de Souza (2015, p. 09): 

 

Sabe-se que a atual perspectiva do Direito de Família guarda estreita ligação com o 

Princípio Constitucional da Dignidade da Pessoa Humana, pois ao se tentar 

dificultar ao filho o exercício da boa convivência familiar, que é indispensável à 

formação equilibrada do seu caráter, da sua auto- estima e da sua liberdade de 

relacionar-se com quem deseja, o genitor alienante passa a ir de encontro com a 

dignidade do seu filho, esbarrando com os princípios constitucionais. 

 

 Sendo assim, a formação emocional da criança deverá ser preservada, o genitor 

alienante realiza tais atitudes motivadas pelo sentimento de ódio e disputa que sente em 

relação ao outro genitor, pensando erroneamente, que o outro não seria mais merecedor do 

afeto da criança.   

 Mediante o exposto, a alienação parental se mostra uma forma de abuso emocional, 

que se não detectada a tempo, pode ocasionar traumas que acompanharão a criança ou 

adolescente por muito tempo, sendo eles, tristeza, amargura, depressão o que acaba por 

refletir na trajetória escolar, na vida adulta e assim sucessivamente.   

 

4 APONTAMENTOS SOBRE A LEI Nº 12.318/2010 E A INCIDÊNCIA DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL NA ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

No que se refere ao direito de convivência familiar da criança e do adolescente, este 

está previsto na Carta Magna de 1988 e também no Estatuto da Criança e do Adolescente, e 

por fim, diante dos inúmeros casos de alienação parental surgiu a necessidade da elaboração 

de uma lei que verse especialmente sobre esses casos, na busca de uma convivência familiar 

digna e uma infância saudável.  

A Lei nº 12.318 entrou em vigor no ano de 2010, sua criação tornou-se necessária em 

virtude dos diversos casos de alienação parental que ocorrem no âmbito familiar do 

ordenamento jurídico brasileiro. Esta lei trouxe a definição de alienação parental, bem como 
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em seus artigos traz um rol exemplificativo das condutas consideradas como alienação 

parental.  

Em outras palavras, a alienação parental ganhou ênfase com a legislação específica a 

respeito do tema, ela não é um assunto novo, porém, com a entrada em vigor da lei o assunto 

passou a ser tratado com mais seriedade. A pioneira sobre o tema no Brasil foi a escritora e 

promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Rosana Barbosa 

Cipriano Simão, que teve participação efetiva na elaboração da lei. (RAMOS, 2016) 

A legislação a respeito de Alienação Parental conceitua a prática no artigo 2º (caput):  

  

Art. 2º. Considera-se ato de alienação parental a interferência na formação 

psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos 

genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua 

autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao 

estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este (BRASIL, 2010).  

 

 

 Assim sendo, como elenca o artigo supracitado, a prática poderá originar traumas, 

perturbações e abalos emocionais, revelando-se como um elemento prejudicial na formação 

psicológica da criança.  Além disso, a alienação parental não acontece apenas entre pai e mãe, 

sendo muito comum também em relação aos avós.  

 A alienação parental pode acontecer de diversas maneiras, ainda acerca do artigo 2º, 

especificamente no parágrafo único, os incisos I ao VII trazem um rol exemplificativo de 

condutas consideradas alienação parental:  

 

                                      [...] 

I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da 

paternidade ou maternidade;  

II - dificultar o exercício da autoridade parental;  

III - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;  

IV - dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar;  

V - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança 

ou adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço;  

VI - apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, 

para obstar ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente;  

VII - mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a dificultar a 

convivência da criança ou adolescente com o outro genitor, com familiares deste ou 

com avós. (BRASIL, 2010)  

 

 

Nesse sentido, o genitor que detém a guarda da criança faz com que a criança crie 

sentimentos de decepção e rancor ao praticar atos que desqualifiquem ou menosprezem o 
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outro genitor em face do filho (a), o que faz com que o menor se afaste do pai ou mãe que 

sofreu a alienação.   

Sob o mesmo ponto de vista, o artigo 3º da referida lei estabelece que a alienação 

parental se caracteriza como uma conduta ilícita e abusiva, o que justifica a propositura de 

ação de danos morais contra o genitor alienante, além de outras medidas que procurem cessar 

os atos de alienação. Ademais, o Código Civil também estabelece no parágrafo único do art. 

1.631, que a decisão judicial sempre levará em conta os interesses do menor.  (CARDIN, 

2012) 

Da mesma forma, o artigo 4º do referido ditame legal, dispõe sobre como o judiciário 

procede ao tomar conhecimento da prática de atos de alienação parental:  

 

Art. 4o.  Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, 

em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o 

processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o 

Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da 

integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua 

convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o 

caso. Parágrafo único. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor garantia 

mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de 

prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado 

por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das 

visitas. (BRASIL, 2010) 

 

 

 Mediante o exposto, ao se identificar a prática de tal ato, o magistrado deverá oferecer 

tramitação prioritária ao processo, sempre buscando meios de amenizar os sofrimentos pelos 

quais a criança ou adolescente está passando. Assegurando-se também, no parágrafo único, a 

garantia de visitação assistida.  

  A propósito, o artigo 5º da Lei nº 12.318/2010 elenca a possibilidade da determinação 

de perícia psicológica ou biopsicossocial nos casos em que há a ocorrência de alienação 

parental.  Portanto, a perícia multidisciplinar poderá ser realizada em conjunto ou 

separadamente na ação judicial, sendo composta por diversas modalidades, tais como perícias 

sociais, psicológicas, médicas, entre outras que forem indispensáveis para a veracidade da 

decisão judicial. (FREITAS, 2015) 

 Diante do exposto, afirma Calderón (2017, p. 245): 

 

O fato de a alienação parental demandar uma análise de diversas áreas exige sempre 

uma leitura transdisciplinar que construa o diálogo entre Direito, Psicologia, 
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Medicina e Serviço Social. Embora desafiador este parece ser um objetivo que não 

pode ser abandonado pelos envolvidos. 

 

 

 Sendo assim, a perícia psicológica torna-se essencial nos processos que versem sobre 

alienação parental, uma vez que, através dos métodos adequados e profissionais capacitados, 

minimizam-se os impactos sofridos pelos envolvidos, sendo que o acompanhamento e laudo 

fornecido por profissional adequado auxiliam na resolução justa e mais célere do processo. 

 Dessa maneira, a alienação parental acaba por ferir os direitos fundamentais da criança 

e do adolescente. Ao passo que, o artigo 6º da Lei nº 12.318/2010 é muito claro ao elencar 

que todas as condutas descritas não afastam a possiblidade de responsabilidade civil, além 

disso, as consequências jurídicas para quem pratica alienação parental são diversas.  

 Em vista disso, elenca o artigo 6º da Lei da Alienação Parental: 

 

Art. 6º .  Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que 

dificulte a convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou 

incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 

responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de instrumentos processuais 

aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:  

I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador;  

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;  

III - estipular multa ao alienador;  

IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;  

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua inversão;  

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;  

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.  

Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização ou 

obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a obrigação de levar 

para ou retirar a criança ou adolescente da residência do genitor, por ocasião das 

alternâncias dos períodos de convivência familiar. (BRASIL, 2010) 

 

 Nesse sentido, com base no referido artigo, em relação às consequências jurídicas 

quando a alienação parental é constatada e de fato comprovada por meio da perícia ou estudo 

psicossocial, o juiz poderá aplicar algumas medidas caso configurem-se condutas que 

dificultem a convivência do menor com seu genitor, o juiz poderá em ação autônoma ou 

incidental considerar a efetiva ocorrência de alienação parental e notificar o alienador. 

(TARTUCE, 2015) 

 Do mesmo modo, o juiz também poderá ampliar o regime de convivência e beneficio 

do genitor que sofreu a alienação. Poderá estabelecer multa ao alienador, determinando 

acompanhamento psicológico aos envolvidos no caso. Além disso, também é possível que o 
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juiz ordene alteração na guarda compartilhada, ou designe fixação cautelar de domicílio ao 

menor, em últimos casos declarar a cessação da autoridade parental. (TARTUCE, 2015)  

 Por outro lado, observando que a guarda compartilhada na grande maioria dos casos, é 

a que melhor atende aos interesses afetivos da criança, quanto ao período de convivência, este 

deverá ser igualitário, para ambos os genitores, sempre se levando em consideração, o melhor 

interesse da criança, sendo o estabelecido pelo artigo 7º da Lei nº 12.318/2010.  Porém, caso 

seja reconhecida a alienação parental o genitor poderá perder a guarda em favor do outro.  

(FREITAS, 2015) 

 Por fim, no artigo 8º da Lei de Alienação Parental, refere-se aos casos em que o 

genitor muda o endereço, para que o filho não mantenha contato com o outro genitor, o que 

também dificultaria a comunicação processual, portanto, havendo alteração no endereço, as 

regras de competência permanecem onde a criança e seu genitor residiam anteriormente.  

 Nesse sentido, Freitas (2015, p. 118) aborda: “Não há dúvidas de que a postura 

imprópria de genitor que pratica Alienação Parental gera dano moral, tanto ao menor quanto 

ao genitor alienado, sendo ambos titulares deste direito.”. 

 Sob o mesmo ponto de vista Cardin (2012, p. 237) menciona:  

 

Por essa razão, calcada no entendimento de que nada destrói mais em uma família 

do que o dano causado pelos seus próprios membros, a reparabilidade do dano moral 

funciona como uma forma de fortalecer os valores atinentes à dignidade e ao 

respeito entre as pessoas. 

 

 

 Como já mencionado, na alienação parental o genitor alienador apresenta atitudes que 

perturbem o relacionamento afetivo da criança com o outro. Portanto, para configurar a 

alienação parental necessita-se de uma conduta ativa do alienador, até mesmo de maneira 

inconsciente.  

 Ramos (2016, p. 148) explica:  

 

O elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, a vontade de praticar a alienação, não 

é requisito para que ela aconteça. Tanto é assim que uma das medidas a serem 

aplicadas pelo Magistrado, ao identificar a alienação parental, será́ advertir o 

alienador (art. 6o, I, da Lei n. 12.318/2010), conscientizando-o de seus atos. 
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Dessa forma, para a incidência da alienação parental, se faz necessária uma conduta 

ativa do sujeito pai, mãe, avós ou qualquer sujeito alienador, mesmo que seja de modo 

involuntário ou instintivo.  

Do mesmo modo, elenca Cardin (2012, p. 239): 

  

Os danos aos direitos do menor, produzidos por um dos genitores, são de gravame 

muito maior do que se fossem provocados por terceiro, ante a situação privilegiada 

que aquele desfruta. Isso justifica a aplicabilidade da teoria geral da 

responsabilidade civil. 

 

 

 Sendo assim, diante das consequências psicológicas pelas quais passa a criança e o 

adulto alienado, é perfeitamente considerável a incidência da responsabilidade civil, 

condenando a danos morais como uma forma de punir o alienador, como também compensar 

as vítimas pelo dano sofrido.  

 Dessa forma, Bittar (1997 apud BARBOSA, MADALENO 2015, p. 28) afirma:  

 

 

O lesionamento a elementos integrantes da esfera jurídica alheia acarreta ao agente a 

necessidade de reparação dos danos provocados. É a responsabilidade civil, ou 

obrigação de indenizar, que compele o causador a arcar com as consequências 

advindas da ação violadora, ressarcindo os prejuízos de ordem moral ou patrimonial, 

decorrente de fato ilícito próprio, ou de outrem a ele relacionado” 

 

 Portanto, com base na Lei nº 12.318/2010 e nos artigos 186, 187 e 927 do Código 

Civil, a prática da alienação parental que tenha gerado o dano e tenha demonstrado os 

elementos necessários para identificar a responsabilidade do alienante, incumbe o dever de 

indenizar, compensando o alienado, sendo este último o genitor, ou até mesmo o menor. 

(FREITAS, 2015)  

 Acerca da ação de dano moral, afirma Cardin (2012, p. 237):  

  

 

Quanto à responsabilidade civil, o alienado, enquanto representante legal do menor, 

poderá promover a ação de reparação de danos desde logo, ou aquele quando atingir 

a maioridade. Nesse caso, o alienado tem o prazo de três (3) anos para ingressar com 

a ação cível de reparação de danos, consoante estabelece o art. 206, § 3o, V, do 

Código Civil. 

 

  

 Em conformidade com os artigos do Código Civil e a Lei nº 12.318/2010, quando 

detectada a alienação parental, o genitor prejudicado poderá ingressar com ação visando a 
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responsabilização civil do genitor alienante, obtendo ressarcimento mediante o dano causado 

na relação paterna ou materna.  

 Dessa forma, a elaboração de uma legislação específica a respeito da alienação 

parental foi de suma importância, tendo em vista que anteriormente o tema era tratado como 

algo sem importância perante a sociedade e até mesmo perante os operadores do direito. Após 

a entrada em vigor da legislação, o tema alienação parental passou a ser visto com 

notoriedade e relevância.  

 

5 ANÁLISE DE JURISPRUDÊNCIAS  

 

Atualmente, o Poder Judiciário brasileiro aumenta gradativamente número de 

demandas recebidas que versem sobre responsabilidade civil nas relações familiares, porém, 

preocupa-se com a banalização do dano moral nessas relações.  

A alienação parental geralmente acontece nas ações que versem sobre guarda e visitas, 

podendo ser denunciada pelo genitor que sofre com a alienação, entretanto, em alguns casos é 

detectada pelo próprio juiz ou Ministério Público. (RAMOS, 2016)  

Por outro lado, em algumas situações de alienação parental, consegue-se reverter ou 

solucionar o conflito sem o apoio do judiciário, dessa forma os próprios envolvidos 

conseguem reverter a situação por meio do diálogo e pensando no melhor interesse da criança. 

De acordo com Silva (2014, p. 2018): “Alguns desses conflitos conseguem solução em 

terapias, mediações e nem sempre chegam ao Judiciário.” 

Convém ressaltar, que se trata de um tema novo na jurisprudência, mas que aos poucos 

ganha espaço no âmbito das decisões dos tribunais. Conforme estabelece Freitas, (2015, p. 

118): “O abuso afetivo, decorrente da alienação parental, embora não tenha esse nome na 

jurisprudência, já vinha sendo reconhecido como motivo ensejador de danos morais em 

nossos tribunais.”  

Sob o mesmo ponto de vista, Cardin (2012, p. 235) dispõe:  

 

É possível a reparação do dano moral sofrido pelo não guardião (art. 5º, V, da 

Constituição Federal). Também é possível a cumulação de dano material e moral, 

quando advindos do mesmo fato, e este é o entendimento firmado pelo nosso 

Tribunal Superior (Súmula n. 37 do STJ).  
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Em outras palavras, para que o alienador seja responsabilizado, há a obrigação de 

comprovação do dano sofrido pelo filho, com laudo de acompanhamento de profissional da 

psicologia.  Por isso, Tartuce (2018, p. 921) explicita: 

 

Conforme se retira de correto julgamento do Tribunal do Distrito Federal, “para a 

caracterização da síndrome de alienação parental, faz-se imprescindível a realização 

de estudos psicossociais com a criança, a fim de permitir uma avaliação detalhada 

do seu estado psíquico (existência, ou não, de um processo de destruição, de 

desmoralização, de descrédito da figura paterna).  

 

 

 Evidencia-se que, para que haja responsabilidade civil, é imprescindível que se prove 

o nexo de causalidade existente entre o dano sofrido e a conduta do alienador. 

Nesse sentido, pode-se evidenciar alguns julgados em que de fato há o dever de 

indenizar em relação a prática da alienação parental, conforme a jurisprudência do Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:  

 

 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALIENAÇÃO PARENTAL. 

DANOS MORAIS. Merece mantida a sentença que determina o pagamento de 

indenização por danos morais da apelante em relação ao autor, comprovada a prática 

de alienação parental. Manutenção do quantum indenizatório, uma vez que fixado 

em respeito aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Apelação cível 

desprovida. Apelação Cível Nº 70073665267, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS. (TJRS, 2017) 

  

 

Com isso, pode-se constatar que a alienação parental de fato acontece no âmbito das 

famílias, onde o autor ajuíza a ação buscando ver reconhecido o abalo emocional pelo qual 

passou, tendo o convívio com a filha afastado em decorrência dos atos de alienação praticados 

pela mãe da menor, o que de fato resultou no dever da genitora  indenizar pela prática dos 

atos.  

 Da mesma forma, pode-se observar a jurisprudência do Tribunal De Justiça de São 

Paulo:  

 
 

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de indenização fundada em alienação parental e em 

ação penal de denunciação caluniosa – Sentença de procedência – Insurgência da ré, 

alegando ter ocorrido prescrição quanto ao pleito de danos morais e materiais, e, no 

mérito, que agiu dentro do dever de mãe ao dar voz às acusações feitas pela sua filha 

menor. Alternativamente, alega que não restou comprovado o dano moral 

experimentado pelo autor, e que não são devidos honorários contratuais a títulos de 

danos materiais – Desprovimento – Aplicação do artigo 200 do Código Civil no 

tocante à prescrição – No mérito, a dilação probatória em ambas as ações é robusta 

no sentido comprovar que a ré é responsável pelas falsas acusações imputadas ao 
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autor – Hipótese de dano moral presumido – Honorários contratuais passíveis de 

serem ressarcidos via dano material – Recurso desprovido, sentença mantida. 

TJ-SP - APL: 10044206020168260005 SP 1004420-60.2016.8.26.0005- 2ª Câmara 

de Direito Privado. Tribunal de Justiça de São Paulo. (TJ-SP, 2018) 

 

 

 Nesse sentido, constata-se a ocorrência do dever de indenizar, mediante a ocorrência 

de falsas acusações de abuso sexual, ainda, a genitora além de realizar denunciação caluniosa, 

também praticou alienação parental ao induzir o menor a acusar o pai de todos os fatos 

caluniosos, sendo o motivo pelo qual foi realizada a suspensão das visitas.  

 Além do mais, verifica-se também a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro:  

 

INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET. - 

Trata-se de ação de responsabilidade civil por danos morais c/c declaratória 

incidental de ato de alienação supostamente praticado pela avó e tia paternas contra 

adolescente. - O juízo de 1º grau determinou a aplicação de medida aos pais e 

responsáveis, consistente em acompanhamento psicológico, a ser indicado pela 

Equipe Técnica, todavia, julgou improcedente o pedido reparatório. - Sucede que, 

conforme laudo psicológico realizado no Ministério Público, a menor foi exposta 

perante todo o condomínio da avó e tia paternas (index. 15 - fls. 21). - Assim, os 

danos causados à adolescente devem ser reparados, pelo que se impõe a reforma 

parcial da sentença. - Em vista das peculiaridades do caso, arbitra-se o valor de um 

salário mínimo e meio a ser pago por cada uma das rés. - RECURSO AO QUAL SE 

DÁ PARCIAL PROVIMENTO. TJ-RJ - APL: 00861809420128190001 RIO DE 

JANEIRO CAPITAL 2 VARA DA INF DA JUV E DO IDOSO. (TJ-RJ, 2017) 

 

 

 Realmente, houve a reparação pelos danos morais conforme se observa no julgado 

acima, sendo em grau recursal provido o pedido de dano moral. Entretanto, há vários julgados 

na jurisprudência em que o judiciário reconhece a existência de alienação parental, contudo, 

declara a improcedência do pedido de danos morais, portanto, o tema ainda se revela bastante 

controvertido.   

 Por conseguinte, Calderón (2017, p. 244) dispõe que:  

 
Como se percebe, a jurisprudência vem aplicando reiteradamente a lei da alienação 

parental em diversos casos, concretizando os referidos dispositivos legais e 

procurando inclusive apontar algumas soluções inovadoras. Por óbvio, são poucos 

os casos que chegam à justiça e muitos ainda não obtêm uma adequada deliberação, 

todavia, reitera-se a existência de ferramentas no sistema que permitem a sua 

aplicação. 

 

 Destarte, para obter a responsabilidade civil é imprescindível demonstrar todos os 

elementos essenciais para sua caracterização. Relações familiares são delicadas e complexas, 



         

20 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATO BRANCO 
Rua Benjamin Borges dos Santos, 1100 – Bairro Fraron  

Telefone/Fax: 46 3220-3000 / Pato Branco – PR, CEP 85503-350 
Site: http://www.unidep.edu.br 

 

porém, não basta apenas demonstrar a dor e sofrimento passados, é necessário cumprir com 

todos os requisitos da responsabilidade civil, para obter indenização. Tendo em vista que após 

a promulgação da Lei nº 12.318/2010, tornou-se mais compreensível o dever de indenizar 

pela prática dos atos abusivos de alienação parental.   

 

6        CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em primeiro lugar, sociedade, Estado e família são subsidiariamente responsáveis pela 

formação da personalidade das crianças e adolescentes do ordenamento pátrio. Portanto, é um 

dever dotado de responsabilidade, tendo resguardado o direito de crescer psicologicamente e 

emocionalmente saudável.  

Ademais, crianças que enfrentam situações de alienação parental, sofrem 

principalmente com sentimentos de abandono e solidão, sentindo-se fragmentadas, tendo em 

vista que são forçadas a ter que decidir entre o amor da mãe ou do pai. Nessa realidade cruel 

pela qual as crianças passam, tem seu desenvolvimento sócio emocional prejudicado, 

tornando-se adolescentes ou adultos frustrados.  

Cumpre ressaltar, que em casos de constatação de alienação parental se faz necessária 

a assistência e supervisão de equipe especializada com psicólogos, terapeutas e demais 

profissionais da área, objetivando minimizar impactos provocados ao psicológico da criança e 

do adolescente vítimas de tal abuso psicológico.  

 Diante disso, o acompanhamento com profissionais adequados para se conduzir os 

casos da melhor forma causará menores consequências emocionais aos envolvidos. 

 De modo que o pai ou mãe que pratica a alienação parental, não possui ideia da 

dimensão do dano que suas atitudes trazem ao emocional a criança, além disso, crianças são 

seres inocentes e não conseguem defender-se, tampouco entender o porquê passam por essas 

situações.  

Foi diante desse cenário que entrou em vigor a Lei que dispõe sobre a Alienação 

Parental, Lei nº 12.318/2010 que trouxe avanços acerca do tema, que hoje é tratado com mais 

seriedade. Com isso, o Poder Judiciário passou a receber diversas demandas versando sobre 

alienação parental, especialmente quando se trata do término de relações conjugais.  

Em vista disso, é justificável o pedido de indenização, mediante o instituto da 

responsabilidade civil, nos casos de alienação parental. Mediante todo desgaste psicológico, 
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sofrimento e afastamento pelo qual passam tanto a criança ou adolescente, assim como o 

genitor que sofreu a alienação. Portanto, a responsabilização pelo dano moral é aceitável, uma 

vez que, a prática de alienação parental lesiona os direitos da personalidade dos envolvidos. 

Portanto, tendo comprovados os requisitos para demonstrar a existência da 

responsabilidade civil, é perfeitamente considerável o cabimento de indenização. Contudo, é 

evidente que na prática há dificuldades para provar a existência da alienação parental, bem 

como, há mais dificuldades ainda em relação ao pedido de dano moral que também se torna 

complexo para fazer prova. 

Ante o exposto, trata-se de um tema recente para o judiciário brasileiro, isto é, em 

virtude de sua contemporaneidade, a jurisprudência acerca do assunto está em constante 

evolução. 
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