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RESUMO 

O presente trabalho tem por objeto o estudo dos artigos 2º e 3º da Lei n. 12.318, de 26.08.2010, que dispõe sobre 

alienação parental, sob o enfoque do art. 227 da Constituição Federal de 1988 e da Convenção sobre os Direitos 

da Criança, relativamente ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e o Princípio da Convivência Familiar, 

apontando, de forma efetiva, o papel do Ministério Público. Não tem por objetivo exaurir o assunto, mas apenas 

contribuir para a sua reflexão. Apresenta jurisprudência correlata e atualizada. 

 

Palavras-chave: Família. Princípios Constitucionais de Direito de Família. Alienação parental. Ministério 

Público. 

 

EXPOSIÇÃO 

1 BREVE EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA NO BRASIL  

O Direito de Família é o ramo do direito que mais evolui perante as transformações da própria sociedade, 

bem como é o ramo do direito que mais sofre influência dos Direitos Humanos. 

O Direito de Família é o ramo mais próximo à vida que existe. Todo mundo nasce e vive em um seio 

familiar. Ousa-se a dizer que o Direito de Família é o mais humano de todos os ramos do direito. 

A família é e sempre será a base de qualquer sociedade
3
, o núcleo fundamental de toda organização social 

e jurídica, e que merece e precisa da mais ampla proteção do Estado. 

Sob a égide do Código Civil de 1916, o primeiro e o principal efeito do casamento era a constituição da 

família legítima. A família tinha como característica ser patriarcal, matrimonial, hierarquizada e heteroparental. 

Família, sexo e procriação só existiam se houvesse o casamento. 

Na época de filhos legítimos e ilegítimos, o Direito, dependendo do caso concreto, poderia incluir ou 

excluir as pessoas das relações sociais, familiares e até jurídicas, como no caso de sucessão. 

As famílias começaram a ser desfeitas a partir da lei
4
 que permitiu o divórcio, mesmo que lentamente, 

ensejando o início das novas formações familiares.  

A Constituição Federal de 1988, reflexo da evolução da sociedade, da perda de interferência do Direito 

Canônico e da influência dos Direitos Humanos, promoveu uma mudança no Direito de Família com os artigos 

226 e 227 e seus incisos. 

O conceito de família foi modificado e a ordem constitucional incluiu o conceito de entidade familiar, 

ensejando novos modelos, não se limitando apenas a família decorrente do casamento. A família constituída pela 

união estável
5
 e a monoparental

6
, formada por qualquer dos pais e seus descendentes, passaram a desfrutar 

também de especial proteção do Estado. A doutrina inovou denominando diversas outras formas de entidade 

familiar, tais como: família anaparental
7
, família avoenga

8
, família eudemonista

9
, família mosaico

10
, entre outras. 

                                                             
1 Promotor de Justiça do Estado do Pará, Professor de Direito Penal e Processual Penal e Mestre em Direito Constitucional 
pela Universidade da Amazônia. E-mail: alextourinho@mppa.mp.br 
2 Promotor de Justiça do Estado do Pará, Professor de Direito Penal e Processual Penal e Mestre em Direito Constitucional 

pela Universidade da Amazônia. E-mail: ljunior@mppa.mp.br 
3 Art. 226. CF. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

4  Lei n. 6.515, de 26.12.1977. Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e 

respectivos processos, e dá outras providências. 
5 Art. 226. §3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 

6 §4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
7 Família constituída por parentes colaterais e que não descendem entre si, como por exemplo, irmãos e primos. 
8 Família constituída pelos avós e netos. 
9 Família formada a partir de laços de afeto. 
10 Também denominada como família reconstituída. Ocorre quando uma pessoa e seus filhos (família monoparental) passam 
a viver em união estável ou casamento com uma nova família, com uma outra pessoa e seus filhos (família monoparental). É 

aquela família decorrente da pluralidade de relações parentais, dando origem a uma nova família.  



 
 

O STF, fundamentando seus julgados nos Direitos Humanos, em especial no princípio da dignidade da 

pessoa humana, base de toda e qualquer sociedade democrática, reconheceu como entidade familiar, a família 

homoafetiva
11

, formada por pessoas do mesmo sexo. 

O divórcio
12

 hoje é facilitado e toda essa evolução da sociedade e em especial da família refletiu nas 

relações pessoais entre os seus integrantes. Muitas crianças nascem de relações eventuais e depois são objeto de 

disputa de pais, mais preocupados com os seus próprios sentimentos do que a formação familiar e psicossocial 

de seus filhos. 

 

2 ALIENAÇÃO PARENTAL  

A expressão Síndrome da Alienação Parental – SAP foi utilizada pelo psiquiatra americano Richard 

Gardner, após análise de crianças na década de 1970 e introduzida nos processos dos Tribunais norte-americanos 

em 1985.  

 

[...] A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da infância que aparece 

quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua 

manifestação preliminar é a campanha denegritória contra um dos genitores, uma 

campanha feita pela própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta 

da combinação das instruções de um genitor (o que faz a “lavagem cerebral, 

programação, doutrinação”) e contribuições da própria criança para caluniar o 

genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros estão 

presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a explicação de 

Síndrome de Alienação Parental para a hostilidade da criança não é aplicável.
13

 

 

No Brasil, o instituto da alienação parental foi previsto pela Lei n. 12.318, de 26.08.2010, trazendo a 

definição logo no artigo 2º, a saber (in verbis): 

 

Art. 2
o
  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. 

 

E em seguida, a lei exemplifica uma série de condutas do agente alienador ou com o auxílio de terceiros, 

sem contudo esgotá-las (in verbis): 

 

 Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, além dos atos 

assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, praticados diretamente ou 

com auxílio de terceiros:   

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.  

 

                                                             
11 O STF, em 05.05.2011, declarou procedente a ADIN 4277 E Arguição de Descumprimento Preceito Fundamental n. 132, 

com eficácia erga omnes e efeitos vinculante, conferindo interpretação conforme a CF ao art. 1723 da CC, a fim de declarar a 
aplicabilidade de regime da união estável às uniões entre pessoas do mesmo sexo. A Resolução n. 175 do CNJ determina que 

é vedada às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento civil ou de conversão de união estável 

em casamento entre pessoas de mesmo sexo. 
12 CF/88. Art. 226, §6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.  
13 Disponível em: <http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente>. Acesso em: 10 maio 

2017. 

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap-1/o-dsm-iv-tem-equivalente


 
 

Maria Berenice Dias (2011) doutrina que a alienação parental nada mais é do que: 

[...] uma lavagem cerebral feita pelo guardião, de modo a comprometer a imagem do 

outro genitor, narrando maliciosamente fatos que não ocorreram ou não aconteceram 

conforme a descrição feita pelo alienador. Assim, o infante passa aos poucos a se 

convencer da versão que lhe foi implantada, gerando a nítida sensação de que essas 

lembranças de fato ocorreram. Isso gera contradição de sentimentos e destruição do 

vínculo entre o genitor e o filho. Restando órfão do genitor alienado, acaba o filho se 

identificando com o genitor patológico, aceitando como verdadeiro tudo o que lhe é 

informado. (DIAS, 2011, p. 463)
14

.  

 

A alienação parental consiste na conduta de um dos genitores, dos avós ou de quem tenha autoridade 

sobre a criança ou adolescente, em interferir na sua formação psicológica, objetivando que o menor repudie o 

outro genitor ou cause prejuízo ao vínculo afetivo mantido com este e seus familiares. 

A alienação parental pode ocorrer no seio de toda e qualquer forma de entidade familiar, e não somente 

naquelas advindas da dissolução matrimonial.  

O conceito trazido pela lei identifica o agente alienador, que pode ser qualquer um dos pais, os avós ou 

qualquer pessoa que conviva com a criança e que exerça autoridade sobre ela.  

É certo que nas relações dos genitores onde ainda há muitas mágoas pelo fim da relação amorosa, aqueles 

que são os titulares do poder familiar e que são os responsáveis pela formação e educação de uma criança ou de 

um adolescente, são os que mais praticam a alienação parental, violando o direito fundamental de convivência 

saudável e de afeto nas relações da criança e do adolescente perante o seu genitor e de seu grupo familiar. 

É de conhecimento de todo operador do Direito que atua nas Varas de Família, que quanto maior o grau 

de insatisfação e mágoa entre os genitores, maiores são as probabilidades de crianças e adolescentes serem 

expostos a alienação parental e litígios no Judiciário. 

Nas separações amigáveis, onde vigora aparente cordialidade entre os genitores, a situação pode ser 

alterada pelo passar do tempo e em virtude de fatos supervenientes, tais como um novo relacionamento de um 

dos genitores ou o nascimento de outro filho, situações estas que refletem na vida entre pais e filhos. 

A alienação parental se materializa pelas mais diversas condutas do agente alienador, tais como: impedir 

uma viagem da criança com o seu genitor, não avisar sobre um evento no colégio, afirmar que o genitor irá 

buscar para passear em determinada hora, mas o genitor não está ciente do passeio fazendo a criança esperar, 

criticar a religião do genitor, fazer comentários perversos a respeito do sobrenome do genitor, etc. 

Nas situações de alienação parental, a conduta mais grave de todas, é a de incutir falsas memórias, 

inclusive falsas denúncias de abuso sexual do genitor em relação à criança ou adolescente. 

Euclides de Oliveira (2015), ao escrever a respeito da conduta do agente alienador, doutrina
15

: 

 

[...] Os diferentes nomes que podem ser ajuntados bem demonstram como se pratica a alienação 

parental: “lavagem cerebral” (pela influência  nefasta na mente do filho), “implantação de falsas 

memórias” (pela introdução  de elementos fantasiosos e prejudiciais ao outro cônjuge, fazendo o 

filho acreditar que sejam fatos verdadeiros, por isso motivadores de seu afastamento), pressão 

psicológica” (chegando às raias da coação moral, por impingir ao filho conduta danosa ao outro 

genitor, “relação de influência” (que é pouco, diante da carga de força negativa empregada contra 

a mente do filho em formação), “fazer a cabeça da criança” (no sentido do comum de desviar a 

liberdade de expressão e direcionar a conduta pessoal de outrem) etc. (OLIVEIRA, 2015, p. 282). 

 

Diversas são as formas de se praticar a alienação parental. O legislador, por sua vez, buscando encontrar 

soluções para o fim deste problema social e jurídico, editou a lei da alienação parental, sendo caracterizada como 

um marco na legislação, trazendo inclusive consequências judiciais
16

 para o alienador, como a perda do poder 

familiar e suspensão do direito de visita, visando à convivência familiar saudável e harmoniosa.  

                                                             
14 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das famílias. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. 

 
15 OLIVEIRA, Euclides de. Alienação parental e as nuances da parentalidade: guarda e convivência familiar. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha. Tratado de direito das famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. p. 282.  
16 TJPA-0060303) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDA DE PODER FAMILIAR C/C SUSPENSÃO DO DIREITO DE 
VISITAS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. CORRETA. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM 

GRAVE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E ABUSO SEXUAL REALIZADOS PELO PAI BIOLÓGICO EM RELAÇÃO À 

MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A destituição do poder familiar é uma medida de proteção, para 

que o desenvolvimento integral previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente seja assegurado, de maneira que se deve 
observar primordialmente o melhor interesse da criança. II - Existem provas cabais de que o apelante descumpriu com seus 

deveres de pai em relação à filha, não havendo dúvidas de que o próprio genitor submeteu a filha a grave violência 



 
 

Apesar da guarda compartilhada ser a regra atual no ordenamento jurídico pátrio, ainda prevalece na 

prática a guarda unilateral da mãe. E mesmo na guarda compartilhada é possível a ocorrência da alienação 

parental. 

Entretanto, nem a guarda compartilhada e nem a lei da alienação parental são garantias do fim desta 

prática promovida por inúmeros pais, avós e terceiros
17

.  

A disputa da guarda de filhos, utilizando como arma o discurso do “amor” acarreta a alienação parental e 

só acabará quando as feridas do fim do relacionamento cicatrizarem e os genitores olharem primeiramente para 

os seus filhos e depois para si mesmos.  

 

3 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA E ALIENAÇÃO PARENTAL  

O princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º da Constituição Federal, princípio este 

fundamental em nosso ordenamento jurídico e que sustenta o Estado Democrático de Direito, serviu de 

fundamento para as transformações no Direito de Família. 

Maria Berenice Dias, doutrina
18

: 

 

[...] Na medida em que a ordem constitucional elevou a dignidade da pessoa humana 

a fundamento da ordem jurídica, houve uma opção expressa pela pessoa, ligando 

todos os institutos a realização de sua personalidade. Tal fenômeno provocou a 

despatrimonialização e a personalização dos institutos, de modo a colocar a pessoa 

humana no centro protetor do direito. (DIAS, 2009, p. 61-63). 

 

E nesse contexto, o constituinte originário estabeleceu diversos dispositivos que visam proteger a criança 

e o adolescente nos aspectos sociais, familiares e educacionais, objetivando proteger essa fase da vida tão 

importante na formação de cada ser e desenvolver cidadãos preparados para construir uma sociedade livre, justa 

e solidária. 

O art. 6º da Constituição Federal de 1988 determina a proteção da infância como direito social, devendo 

ser garantida pelo Estado, pela sociedade e pela família. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança de 1990 reconhece que para o pleno e harmonioso 

desenvolvimento da personalidade da criança, a mesma deve crescer no seio da família, em um ambiente de 

felicidade, amor e compreensão
19

. 

O art. 227 da CF/88 estabelece o princípio do melhor interesse da criança, sendo um reflexo do caráter da 

proteção integral da doutrina dos direitos da criança e do adolescente, previsto no art. 1º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente
20

. 

Paulo Lobo (2015) doutrina sobre o Princípio do Melhor Interesse da Criança
21

: 

 

                                                                                                                                                                                              
psicológica e abuso sexual, conforme depoimentos, estudo técnico e laudo pericial. III - Inexiste qualquer prova nos autos de 
que a genitora da menor tenha realizado alienação parental, conforme afirma o apelante. Por outro lado, em relatório de 

atendimento da criança no CREAS foi verificado indícios e indicadores de síndrome de alienação parental do pai em 

referência à mãe, com difamação, agressividade sem motivo aparente e uso de frases prontas e xingamentos. IV - O apelante 

é um homem agressivo, estando, inclusive, respondendo por crime de violência doméstica contra a genitora da menor e 
questão. Além disso, não presta qualquer assistência moral e emocional em favor da filha, o que implica necessariamente na 

ausência de vínculo e, sobretudo, na sua impossibilidade de prover os cuidados necessários ao desenvolvimento da mesma. V 

- Considerando o melhor interesse da criança e em consonância com o parecer Ministerial, voto pelo conhecimento e 

Desprovimento do presente recurso. (Apelação n. 00077358220138140028 (160559), 1ª Câmara Cível Isolada do TJPA, Rel. 
Gleide Pereira de Moura. j. 30.05.2016, DJE 09.06.2016). 
17 TJBA-0038232) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. TRANSFERÊNCIA DA GUARDA PROVISÓRIA PARA 

OS AVÓS PATERNOS, ASSEGURADO O DIREITO DE VISITA ASSISTIDA AOS GENITORES. ACUSAÇÕES DE 

ABUSO SEXUAL E ALIENAÇÃO PARENTAL RECÍPROCAS. DECISÃO PRIMÁRIA PAUTADA EM CRITÉRIOS DE 
PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA CRIANÇA. NECESSIDADE. RECURSO 

IMPROVIDO. Não merece reproche a decisão primária que, pautada em critérios de prudência e razoabilidade, transfere a 

guarda provisória de menor aos avós paternos, até que sejam melhor esclarecidas as acusações de abuso sexual e alienação 

parental trocadas pelos genitores, aos quais fora assegurado o direito de visita assistida, por se tratar de medida que, por ora, 
se revela mais adequada para a preservação dos interesses da criança. (Agravo de Instrumento n. 0025379-

06.2015.8.05.0000, 5ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Marcia Borges Faria. Publ. 09.09.2016). 
18 DIAS. Berenice. Manual de direito das famílias: princípios do direito de família. 5ª edição revista, atualizada e ampliada. 
2ª tiragem. São Paulo Revista dos Tribunais, 2009. p.61-63. 
19 Decreto n. 99.710, de 21.11.1990. Preâmbulo. Reconhecendo que a criança, para o pleno e harmonioso desenvolvimento 

de sua personalidade, deve crescer no seio da família, em um ambiente de felicidade, amor e compreensão. 
20 Lei n. 8.069, de 13.07.1990. Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
21 LÔBO, Paulo. Direito de família e os princípios constitucionais. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Tratado de direito das 

famílias. Belo Horizonte: IBDFAM, 2015. 



 
 

[...] O princípio do melhor interesse significa que a criança – incluído o adolescente, 

segundo a Convenção Internacional dos Direitos da Criança – deve ter seus 

interesses tratados com prioridade, pelo Estado, pela sociedade e pela família, tanto 

na elaboração quanto na aplicação dos direitos que lhe digam respeito, notadamente 

nas relações familiares, como pessoa em desenvolvimento e dotada de dignidade. 

Em verdade, ocorreu uma completa inversão de prioridades, nas relações entre pais e 

filhos, seja na convivência familiar, seja nos casos de situações de conflitos, como 

nas separações de casais. O pátrio poder existia em função do pai; já o poder 

familiar existe em função e no interesse do filho. Nas separações dos pais o interesse 

do filho era secundário ou irrelevante; hoje, qualquer decisão deve ser tomada 

considerando seu melhor interesse. (LOBO, 2015, p. 123). 

 

A jurisprudência vem aplicando o Princípio do Melhor Interesse da Criança nos diversos processos de 

Direito de Família, bem como na aplicação da Lei de Alienação Parental. 

 

TJBA-0039480) APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE 

MODIFICAÇÃO DE GUARDA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DE CADA CASO. 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA MÃE EM EXERCER A GUARDA 

UNILATERAL OU COMPARTILHADA. ATRIBUIÇÃO DA GUARDA 

UNILATERAL AO PAI. DIREITO DE VISITAS DESACOMPANHADAS. 

NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO. ALIENAÇÃO PARENTAL. OCORRÊNCIA. 

ADVERTÊNCIA. CABIMENTO. 1. A fixação da guarda dos filhos menores, no 

caso de separação do casal, deve atender ao princípio do melhor interesse da criança, 

diante de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Somente o exame 

atento das circunstâncias de cada caso concreto, com sensibilidade, poderá revelar a 

melhor solução para a criança, de modo que não há falar em preferência pela mãe, 

inclusive em face do princípio constitucional da igualdade entre os genitores. 2. 

Constatada a inaptidão da mãe para o exercício da guarda unilateral ou mesmo 

compartilhada, revela-se acertada a sentença que determina a permanência dos filhos 

menores sob a guarda unilateral do pai, sobretudo quando amparada em relatórios 

psicossociais, lavrados por profissionais qualificados e imparciais. 3. Em respeito à 

vontade dos filhos, deve ser resguardado e ampliado o direito de visitação, fora da 

residência paterna e sem vigilância, a fim de que aqueles possam cultivar e reforçar 

os laços afetivos com a mãe. 4. Verificada a prática de atos de alienação parental 

pelos genitores, deve o magistrado aplicar uma das sanções previstas no art. 6º, da 

Lei n. 12.318/2010, com atenção aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, sendo certo que a advertência é a mais branda dentre elas. Apelo 

do autor improvido. Apelo da ré parcialmente provido. (Apelação n. 0000051-

93.2014.8.05.0199, 3ª Câmara Cível/TJBA, Rel. Rosita Falcão de Almeida Maia. 

Publ. 05.10.2016). 

 

Neste julgado a seguir, em obediência ao Princípio do Melhor Interesse da Criança e a presença de 

indícios da alienação parental praticada pelo genitor e avó paterna, a guarda passou a ser exercida pela mãe. 

 

TJMS-0038578) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – 

ALTERAÇÃO DA GUARDA DOS FILHOS MENORES – PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS – INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL EXERCIDO PELO PAI – PARECER PSICOSSOCIAL – 

DEMONSTRAÇÃO DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS E PSICOLÓGICAS DA 

GENITORA PARA EXERCER A GUARDA SOBRE OS FILHOS – DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Em face do princípio do melhor interesse 

da criança, somando-se ao fato de haver fortes indícios de que os menores estão 

sofrendo alienação parental por parte do pai e avó paterna, a fim de impedir o 

convívio com a mãe, a alteração da guarda provisória, para que passe a ser exercida 

pela genitora, é medida que se impõe. (Agravo de Instrumento n. 1408215-

14.2016.8.12.0000, 1ª Câmara Cível do TJMS, Rel. Divoncir Schreiner Maran. j. 

13.09.2016). 

 



 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente objetiva assegurar à criança e ao adolescente todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana e a absoluta prioridade dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária
22

.  

A Lei n. 12.318/2010, que dispõe sobre a alienação parental, estabelece no art. 3º, in verbis: 

 

Art. 3
o
  A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança 

ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto 

nas relações com genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a 

criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade 

parental ou decorrentes de tutela ou guarda. 

  

Para garantir o direito fundamental da dignidade da pessoa humana à criança e ao adolescente, é 

necessário assegurar uma convivência familiar sadia, um ambiente de harmonia, amor e equilíbrio, o que na 

maioria das vezes, em virtude de tudo o que envolve uma separação e o grau de mágoas e insatisfações 

recíprocas, não se faz presente e acarreta danos e sacrifícios dos filhos.    

O Princípio da Convivência Familiar, estabelecido no art. 227 da CF/88, art. 1513 do Código Civil
23

 e art. 

9.3 da Convenção sobre os Direitos da Criança
24

, estabelece que os Estados Partes respeitarão o direito da 
criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato 

direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança. 

O princípio assegura que a criança e o adolescente têm direito à convivência familiar que não se limita a 

relação de pai e mãe e filho, devendo-se estender por toda a família
25

, como avós, tios e primos. 

Sob a influência do princípio, a doutrina mais moderna substitui a expressão “direito de visita” do genitor 

não guardião por direito de convivência. O princípio assegura que a criança e o adolescente tem o direito à 

convivência familiar junto ao seu genitor não guardião e sua família, não podendo o guardião impedir o acesso 

ao outro e sua família, com restrições inapropriadas.  

 

ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

A recomendação nº 32, de 5 de abril de 2016, dispõe sobre a uniformização e atuação do Ministério 

Público Brasileiro, através de políticas e diretrizes administrativas que fomentem o combate à síndrome de 

Alienação Parental que compromete o direito à convivência familiar da criança, adolescente, pessoas com 

deficiência e incapazes de exprimir a sua vontade. 

                                                             
22 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, 

a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

Parágrafo único.  Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças e adolescentes, sem discriminação de 

nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de 
desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que 

diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 

efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

Art. 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

Art. 18. É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento 

desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor. 
23 Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela 

família. 
24  9.3 Os Estados Partes respeitarão o direito da criança que esteja separada de um ou de ambos os pais de manter 
regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança. 
25 TJSC-0388026) DIREITO DE FAMÍLIA E ECA - REVOGAÇÃO DE VISITAS – AVÓS PATERNOS – CONDUTAS 

DESABONADORAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ATRITOS ENTRE AS FAMÍLIAS MATERNA E 

PATERNA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – VISITAS MANTIDAS. 1. 
O direito da criança e do adolescente à convivência familiar está expressamente consagrado pela Lei n. 8.069/1990, e não se 

limita ao convívio com os genitores, devendo ser interpretado de forma a abranger os demais parentes, como avós e 

colaterais, para garantir ao infante ambiente que lhe assegure o desenvolvimento integral. 2. Deve ser indeferido o pedido de 

revogação de visitas se não comprovados os comportamentos desabonadores narrados na peça inicial, em especial quando 

constatado que eventual resistência da criança às visitas se deve à constante alienação 'parental' promovida pelos familiares 

que detém a guarda da infante. (Apelação n. 0001907-41.2009.8.24.0037, 5ª Câmara de Direito Civil do TJSC, Rel. Luiz 

Cézar Medeiros. j. 18.07.2016). 
 



 
 

Ao recomendar aos membros do Ministério Público que busquem pelos meios dispostos ao seu alcance, 

alerta o CNMP pela necessidade da ação ministerial sempre buscando a resolutividade dos problemas atinentes 

ao tema, desenvolvendo projetos que objetivem a conscientização pública sobre a importância da guarda 

compartilhada como meio de evitar a alienação parental, realização de palestras e divulgações esclarecedoras e 

pedagógicas sobre o tema, junto à sociedade, buscando a efetivação dos vínculos familiares e parentais. 

É evidente, que a mera intervenção judicial, independente de promovida pelo Ministério Público ou pelos 

litigantes, goza de distância abissal à solução do problema, podendo, ainda, servir como instrumento de 

agravação dos prejuízos causados às crianças vítimas da alienação, que ficam expostas exageradamente ao 

litígio. 

Claro que o promotor de justiça tem legitimidade para promover demandas decorrentes da alienação 

parental, no entanto, em razão da gravidade do problema, a simples inversão da guarda ou mesmo a punição do 

pai alienador, com o afastamento da criança, não pode ser apontada como solução viável, melhor seria buscar 

desconstruir a imagem do agressor buscando sempre a reaproximação da família. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 70-A, traz a solução mais adequada ao melhor 

interesse da vítima, ao propor o apoio e o incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam 

violência contra a criança e o adolescente. 

Para tanto, o Promotor de Justiça, além de procurar articular a rede de proteção, poderá promover 

campanhas junto a comunidade do local de sua atuação visando a identificação da alienação parental, buscando 

instruir dirigentes e professores das escolas municipais e estaduais, tornando-os difusores de conhecimento e 

denúncias de casos. 

Identificada a alienação, sem a necessidade de promoção de medida judicial, os envolvidos poderão ser 

chamados ao Ministério Público, onde a equipe técnica formada por psicólogos e assistentes sociais poderá 

buscar a melhor orientação à família, procurando separar os casos de abuso ou violência que justifique a reação 

da criança. 

 

CONCLUSÃO 

É certo que a alienação parental existe em todas as formas de família e o pai e a mãe são os principais 

sujeitos ativos na violação dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. 

O fim da relação amorosa dos pais reflete diretamente na relação que os genitores passam a ter com seus 

filhos. Há uma inversão de valores e de comportamentos, pois os que mais deveriam proteger, os que mais 

amam, são os mesmos que violam os princípios e os agridem psicologicamente.   

O legislador, preocupado com a evolução da sociedade e em especial com a realidade das novas formas 

de família, editou a lei sobre alienação parental como mais um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais 

da criança e do adolescente. 

A aplicação da lei que dispõe sobre alienação parental é essencial para a garantia desses direitos e 

constituí um dos grandes desafios do Ministério Público. Este, em seus atos, sempre deve estar atento aos 

Princípios do Melhor Interesse da Criança e o da Convivência Familiar, desapegando de meras ações judiciais, 

para buscar a resolução da questão que transcende as paredes das cortes judiciais. 

 

PROPOSTA DE ENUNCIADO 

No enfrentamento dos casos de alienação parental o Promotor de Justiça deve evitar as demandas 

judiciais, procurando aparelhar e treinar a rede de proteção, especialmente, os personagens da educação, para 

identificar e tratar os referidos casos. 
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