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RESUMO 
 
 

A lei 12.318/10 versa em seu art. 2º sobre o conceito de alienação parental, considera-se ato 
de alienação parental quando há interferência na formação psicológica da criança promovida 
por um genitor em relação ao outro. Por isso, é uma afronta a dois importantes princípios 
constitucionais: o da Dignidade da Pessoa Humana e o do Melhor Interesse do Menor, que 
estão dispostos no Estatuto da criança e do adolescente ECA– Lei 8069/90. O objetivo do 
presente trabalho é efetuar a pesquisa, a reflexão, a discussão jurídica e apresentar uma 
possível contribuição de estudo aos operadores do direito acerca de um tema importante e 
atual na legislação. Para a elaboração do presente estudo exigiu um método de investigação 
exploratório, através de dados teóricos e resultados obtidos em coleta bibliográfica e 
jurisprudencial relativos ao tema. Os resultados revelam que: Apenas em 2010 a alienação 
parental foi inserida no Direito Brasileiro. Dados da organização SpLiTn TwO, uma organização 
internacional que combate a alienação parental, revela que cerca de vinte milhões de crianças 
sofrem ou já sofreram com a alienação parental no mundo todo, e que 80% dessas crianças 
passaram a apresentar a síndrome da alienação parental. Nas disputas judiciais envolvendo 
criança e adolescente, vítimas de alienação parental, quando efetivamente comprovado nos 
autos, a aplicação da lei, com todas as possibilidades de evitar e afastar a conduta do genitor 
alienador vem sendo reconhecida e aplicada pelos Tribunais, sempre visando a garantia do 
melhor interesse da criança e do adolescente protegidos no ECA. O primeiro caso de alienação 
parental chegou ao Superior Tribunal de Justiça em um conflito de competência entre os juízos 
de direito de Paraíba do Sul (RJ) e Goiânia (GO) em que ações relacionadas à guarda de duas 
crianças tramitavam no juízo goiano, residência original delas. O Tribunal de Justiça de São 
Paulo, 8ª Câmara de Direito Privado, ao julgar o agravo de instrumento nº 657.988-4/9-00, 
além de reconhecer a alienação parental, advertiu as partes e seus procuradores que a 
repetição das condutas prejudiciais aos interesses superiores da criança, e instalação da 
alienação parental, poderia justificar a atribuição da guarda a terceira pessoa ou a instituição; 
sem prejuízo de outras punições como: visitas monitoradas, inversão da guarda e, até, prisão. 
Em caso análogo, o TJSP, ao julgar a apelação nº 666.732-4/2, reconheceu a alienação 
parental envolvendo a modificação da guarda que foi deferida ao genitor com a finalidade de 
preservar os interesses dos menores, em face do abandono materno. O STJ, na sua função de 
unificador das decisões jurisprudenciais e guardião das leis infraconstitucionais, desempenhou 
relevante papel ao legitimar julgados reconhecedores de alienação parental no âmbito familiar 
e, aplicando na maioria das vezes a perda do poder familiar. Na legislação estrangeira, tal 
como na brasileira, busca-se encontrar nos julgamentos judiciais o melhor interesse da criança. 
Conclui-se que, a necessidade de intervenção do Estado na alienação parental, constitui o 
papel que se mostra decisivo para o alcance do melhor interesse do menor. Diagnosticar o 
comportamento do alienador, evitando que a mesmo afete a criança sob sua guarda, e se 
converta em síndrome são tarefas que se impõem ao Poder Judiciário contar com a ajuda de 
psicólogos e assistentes técnicos, especialistas em alienação. Por fim, o jurista Miguel Reale, 
ensina que o Direito é composto por três dimensões: a dimensão normativa, onde o Direito é 
entendido como ordenamento, em segundo, a dimensão fática, onde o Direito é tido como 
realidade social histórico-cultural e por fim, sua dimensão axiológica, onde o Direito é 
valorativo. Portanto, a alienação parental causa danos não só para os envolvidos, mas para 
toda a sociedade. 


