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RESUMO 

 

 

O trabalho, em si fala basicamente dos malefícios que a Alienação Parental, pode 
trazer dentro do âmbito familiar ou até mesmo fora de um convívio em família, haja 
visto que em sua maioria, quando ocorre a alienação, o casal já não moram no mesmo 
ambiente, e é em decorrência dessa separação que um dos genitores por muitas 
vezes não aceitam essa separação, começam a usar o filho trabalhando o psicológico 
da criança ou adolescente para que este transforme seus bons sentimentos que teve 
por aquele pai/mãe, alimentando novos sentimentos ruins contra o genitor, que 
passará a ser alienado juntamente com o filho. Neste sentido apresenta o Instituto da 
Alienação Parental, que é bem diferente da Síndrome da Alienação Parental, e trás 
as características que os difere, conceito de Dano Moral, origem de Dano Moral, faz 
um breve relato sobre os direitos e garantias da criança, assim como consequências 
que essas crianças e adolescentes alienados sofrem. Ainda faz um debate acerca da 
Lei 12.318/2010, Lei que foi criada para inibir a Alienação Parental, trazendo 
fragmentos sobre seus dispositivos legais. Sendo assim, fica claro os aspectos 
processuais, as barreiras para produzir provas contundentes, e a utilização da perícia 
multidisciplinar na confirmação dos atos alienatórios. E finalmente, analisa o Quantum 
Indenizatório, que relata a perspectiva do Poder Judiciário, em relação aos 
julgamentos de causas de Alienação, se os valores para danos como estes, são 
reparáveis.   
 
 

PALAVRAS CHAVE: Alienação Parental, Lei 12.318/2010, Poder Judiciário, Criança 

e Adolescente, Genitor. 
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ABSTRACT 

 

 

The work itself speaks basically of the wrongs that Parental Alienation can bring within 
the family sphere or even outside a family relationship, since most of them, when the 
alienation occurs, the couple no longer live in the same environment , and it is as a 
result of this separation that one of the parents often do not accept this separation, 
they begin to use the child's psychological or child's work to transform their good 
feelings for that father / mother, feeding new bad feelings against the parent, who will 
be alienated with the child. In this sense, the Institute of Parental Alienation, which is 
quite different from the Parental Alienation Syndrome, and brings the characteristics 
that differ, concept of Moral Damage, origin of Moral Damage, makes a brief report 
about the rights and guarantees of the child, as well as consequences that these 
alienated children and adolescents suffer. It still has a debate about Law 12.318 / 2010, 
a Law that was created to inhibit Parental Alienation, bringing fragments about its legal 
devices. Thus, the procedural aspects, the barriers to producing conclusive evidence, 
and the use of multidisciplinary expertise in the confirmation of alienatory acts are 
clear. And finally, it analyzes the Quantum Compensation, which reports the 
perspective of the Judiciary, regarding the judgments of causes of Alienation, if the 
values for damages like these, are reparable. 
 

 

KEYWORDS: Parental Alienation, Law 12.318 / 2010, Judiciary, Child and Adolescent, 

Genitor. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Alienação Parental é um problema muito comum e que faz várias vítimas por 

todos o mundo. O tema vem ganhando destaque no meio jurídico, no Brasil e no 

mundo. Apesar de acontecer em várias famílias, o tema é pouco conhecido, o que trás 

uma necessidade de discutir o tema.  

 

Várias famílias sofrem com esse grande problema, que para quem o faz pode 

parecer algo sem nenhum reflexo para o filho alienado, quanto para o genitor alienado, 

o tema foi escolhido para poder trazer maior entendimento do assunto e poder passar 

adiante qualquer informação, tendo o intuito de evitar que muitos casos sejam 

propagados. 

 

Em relação a Síndrome da Alienação Parental (SAP), sabe-se, que foi 

conceituada pela primeira vez pelo o psiquiatra americano Richard Gardner em 1985, 

como um processo de programar uma criança para que odeie o seu genitor sem 

qualquer justificativa.  

 

O prejuízo transita pelo imponderável, daí o porque aumentam as dificuldades 

de se estabelecer a justa recompensa ao dano. Tendo esse embasamento, fica o 

questionamento de que tamanho é o quantum indenizatório em razão da alienação, 

pois os danos causados tanto para o pai alienado, quanto para o filho que sofreu com 

a alienação são incalculáveis, a perda de afeto, o tempo perdido, o desamor ali 

plantado não há fortuna que compense. 

 

Inicialmente vamos discorrer sobre o dano moral, seu conceito, sua evolução 

histórica como o tema é tratado no direito comparado. Posteriormente traremos o 

conceito legal e doutrinário de alienação parental, além disso será explicado o 

histórico do conceito. Após será discorrido sobre a possibilidade e a pertinência da 

responsabilização civil em face dos casos de alienação parental e chegaremos às 

considerações finais. 
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1 CAPÍTULO - DANO MORAL 

1.1 Origem e Evolução Histórica 

 

O dano moral, surgiu aproximadamente em 1792 a.C. escrito pelo rei Hamurabi, 

na antiga Mesopotâmia, sendo conhecido por Código de Hamurabi, onde se 

encontravam diversas leis sumérias e acadianas, adaptadas para tal época. 

 

O Código de Hamurabi, continha 282 dispositivos legais, o qual foi descoberto 

em uma expedição francesa, chefiada pelo arqueólogo Jacques Morgan, a mesma se 

encontra preservada até hoje no Museu de Louvre, em Paris. 

 

O Código teve por base, em seu princípio geral a idéia de que “o forte não 

prejudicará o fraco”, pelo seu entendimento nos mostra que existia uma preocupação 

constante de conferir ao lesado uma reparação igual, o que ficou mais conhecido por 

meio do seu célebre axioma primitivo “olho por olho, dente por dente” (a lei de Talião), 

constante dos parágrafos 196,197 e 200 do código: 

 

“§ 196. Se um awilum destruir um olho de um awilum: destruirão seu 
olho”. 
“§ 197. Se quebrou o osso de um awilum: quebrarão o seu osso”. 
“§ 200. Se um awilum arrancou um dente de um awilum igual a ele: 
arrancarão o seu dente”. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, 
P.113) 

 
Segundo Wilson Melo da Silva: 

Previa um número maior de fatos em que o direito da vindita já teria 
sido substituído pela reparação compensatória, através de uma 
compensação pecuniária em determinadas situações, adotando assim 
o princípio da reparabilidade dos atualmente chamados danos morais. 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, P.113) 
 
 

Na Índia foi criada o Código de Manu, por Manu Vaivasvata que foi um homem 

profundamente respeitado em sua época, pela mais alta casta daquela sociedade, 

que eram os brâmanes. Manu sistematizou as leis sociais e religiosas do hinduísmo 

para a formação de tal código. 
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Confrontando-o com o Código de Hamurabi, não há como negar que, 
do ponto de vista da civilização moderna, o Código de Manu significou 
um avanço, eis que enquanto no primeiro, a prioridade era o 
ressarcimento da vítima através de outra lesão ao lecionador original 
(dano que deveria ser da mesma natureza), o segundo determinava a 
sanção através do pagamento de um certo valor pecuniário. 
(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, P.111) 
 
 

Segundo os escritos do Alcorão, a repressão histórica às lesões na esfera 

extrapatrimonial, mediante ao que se nota, em seu ítem V: “O adúltero não poderá 

casar-se senão com uma adúltera ou uma idólatra. Tais uniões estão vedadas aos 

crentes” 

 

Esse exemplo de proibição apontado acima, mostra que o adultério se 

caracteriza, para os muçulmanos, com uma autêntica lesão ao patrimônio moral dos 

indivíduos, equiparando-se a restrição supra indiscutivelmente a uma forma de 

condenação. 

 

Por outra vertente, no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia Sagrada mais 

precisamente em seu Antigo Testamento, encontram-se algumas passagens que 

tratam, sem sombra de dúvida, da reparação de danos morais. Como preleciona o 

livro sagrado, um trecho específico de reparação pecuniária de dano moral sofrido em 

Deuteronômio, 22:28-29: 

 

Se um homem encontrar uma moça virgem não desposada e, pegando 
nela, deitar-se com ela, e forem apanhados, o homem que dela abusou 
dará ao pai da jovem cinquenta ciclos de prata, e, porquanto a 
humilhou, ela ficará sendo sua mulher; não a poderá repudiar por 
todos os seus dias. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, P.112) 
 
 

Passando pela Grécia antiga, ao que se sabe dos preceitos em relação a danos 

morais, é que a civilização grega, tomou para si um papel de grande importância na 

história do homem e, por mérito de seus pensadores, seu sistema jurídico atingiu 

pontos bastante elevados, com reflexos, inclusive, na vigente Teoria Geral do Estado. 

 

A Grécia teve uma imensa e valiosa influência cultural nessa civilização, a 

medida em que surgiram, legislações de grande conteúdo político-filosófico, como 

aconteceu também na antiga Roma. 
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Direito Romano; passados tempos de vingança privada, a ciência de reparação 

pecuniária de danos morais, era algo bastante presente entre o povo romano, por todo 

ato considerado lesivo ao patrimônio ou à honra de alguém deveria implicar uma 

consequente compensação. 

 

Os cidadãos romanos, que eventualmente fossem vítimas de 
injúria, poderiam valer-se da ação pretoriana a que se 
denominavam injuriarumaestimatoria. Nesta, reclamavam uma 
reparação do dano através de uma soma em dinheiro, 
prudentemente arbitrada pelo Juiz, que analisaria, 
cautelosamente, todas as circunstâncias do caso. (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2017, P.114) 
 
 

Porém, ainda há divergências entre os pesquisadores se a ideia de reparação 

por danos morais era conhecida ou não pelos romanos. Contudo, renomados 

pesquisadores internacionais, como foi Rudolf von Ihering, defendem que a reparação 

do dano moral, assim como a maior parte das instituições de direito privado, teria suas 

fontes no Direito romano. 

 

Desde a promulgação da Constituição da República de 1988, foi 

definitivamente concluída qualquer dúvida remanescente a respeito da reparabilidade 

pelo dano moral. O artigo 5º da Carta Magna, em seus incisos V e X, definiu a 

indenização pelo dano moral como sendo uma garantia dos direitos individuais. 

 

Destarte no art. 5° em seus incisos V e X, da Constituição Federal: 

 

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além 
da indenização por dano material, moral ou à imagem; 
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 
ou moral decorrente de sua violação. (BRASIL, 1988, S/P) 
 

O artigo 5º, item V, prevê o direito de resposta proporcionalmente ao agravo, 

“além da indenização por dano material, moral ou à imagem”. 
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O constituinte, procurou distinguir de maneira expressa as indenizações pelos 

danos material, moral e à imagem, não impedindo a cumulatividade desses direitos, 

mesmo havendo também o exercício do direito de resposta. 

 

Portanto, o dano moral, mais do que nunca, tornou-se inconfundível com o dano 

de natureza patrimonial e tal distinção tem ordenado tanto a doutrina como a 

jurisprudência a identificar o que vem a ser o referido dano à imagem. (artigo, dano-

moral-conceito-evolução histórica, p. 1). 

 

O dano moral, hoje em dia é reconhecido e aplicado pela maioria dos países, 

devendo ser esclarecido que, em algumas legislações estrangeiras, ainda 

condicionam a compensação por lesões imateriais à configuração da redução 

patrimonial da vítima e que o Direito de alguns países, como a Rússia e a Hungria, 

por influência do marxismo-leninismo que marcou o período comunista da ex-URSS, 

ainda não admitem a indenização por danos morais. 

 

Entretanto, é possível encontrar no antigo Direito Canônico, várias passagens 

em que se constatam regras típicas de tutela da honra. Percebe-se, inclusive, que 

existia um cuidado específico de se determinar reparação pelos danos morais e 

matérias, registrar dispositivos que as legislações seculares, soube a influência 

constante da Igreja Católica, acabaram abraçando. (GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 

2017, P.119). 

 

A evolução dos danos morais ao longo da história demonstrou que a temática 

é abordada desde o início das civilizações, citando exemplos como os códigos de 

Hamurabi, Manu e Ur-Nammu. 

 

Ficou notório que, com a evolução da história, transita-se por Roma Antiga, 

avançando pela Idade Média até os tempos contemporâneos enfrentando-se 

revoluções como as Revoluções Francesas e Industriais e as duas Grandes Guerras 

Mundiais buscando-se a respeitabilidade humana. 

 

No período do Brasil Colonial, durante a vigência das Ordenações do Reino de 

Portugal, não havia qualquer regra tácita sobre ressarcimento do dano moral, sendo 
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muito questionáveis as afirmações de sua possibilidade naquele momento histórico 

(GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, P.120) 

 

No Brasil a situação não é diferente, desde a escravidão até o período de 

ditadura militar, muitas atrocidades foram cometidas até a conquista da Constituição 

Federal de 1988 onde direitos e garantias fundamentais passaram e fazer parte do 

contexto do ser humano. Observa-se que a Codificação Civil também representou um 

passo importante para buscar defender os direitos individuais, todavia, os primeiros 

códigos, como o de Napoleão Bonaparte, eram de cunho patrimonialista, até se 

chegar ao Código Civil de 2002, onde o valor do ser humano passa a ser soberano. 

 

Hoje é praticamente inquestionável a possibilidade de recorrer ao Poder 

Judiciário para pleitear reparação de danos com fundamento exclusivo em ocorrência 

de dano moral. A Constituição Federal de 1988 proporcionou significativa mudança no 

Ordenamento Jurídico brasileiro, sendo conhecida como Constituição Cidadã, mas, 

dentre as diversas inovações apresentadas, pode-se destacar exatamente a 

possibilidade de compensação pecuniária por dano exclusivamente moral. 

 

Apesar de ampla aceitação doutrinária e jurisprudencial atualmente, houve 

tempos diferentes. Perfazendo um caminho histórico sobre posições doutrinárias, 

percebe-se evolução e amadurecimento jurídico. 

 

Em primeiro momento, havia entre juristas e doutrinadores negação ao 

cabimento de dano moral. Influenciados pelo pensamento patrimonialista do Código 

Napoleão, no qual o ser humano era visto apenas como produtor de riquezas, em que 

se priorizava o "ter" ao "ser", vingava o pensamento de que não se poderia reparar 

prejuízo não auferível economicamente. 

 

O Código Civil de 1916 não enfrentou o tema da reparação de danos morais de 

forma ampla, apresentando previsões esparsas ao longo de seu texto. Foram 

utilizados conceitos jurídicos fechados quando se abordava a questão, o que tornava 

a tarefa difícil para o intérprete visualizar situações de indenização além das previstas 

expressamente no Código, como no caso de perda definitiva da coisa esbulhada ou 
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no caso de crime contra a honra. Não havia cláusula geral que permitisse a 

indenização por dano moral. 

 

Então, chega ao momento atual, em que a Constituição Federal de 1988 previu 

expressamente a possibilidade de dano moral (artigo 5º, V), como exposto acima. O 

homem passou a ser encarado como centro da sociedade, como elemento principal 

do ordenamento jurídico, sempre protegido pelo princípio fundamental da dignidade 

da pessoa humana, conforme ensina Maria Celina Bodin de Moraes: 

 

Antes era tido como inconcebível passou a ser aceitável, e, de aceitável, 

passou a evidente. Já era difícil dimensionar o dano, em questão de poucos anos 

tornou-se impossível ignorá-lo. Era imoral receber alguma remuneração pela dor 

sofrida, não era a dor que estava sendo paga, mas sim a vítima, lesada em sua esfera 

extrapatrimonial, quem merecia ser (re)compensada pecuniariamente, para assim 

desfrutar de alegrias e outros estados de bem-estar psicofísico, contrabalançando 

(rectius, abrandando) os efeitos que o dano causará em seu espírito. (MORAES, 2003, 

P.147) 

 

É nítido, porém, vieram leis especiais regulando especificamente o assunto, de 

maneira setorial, entre as quais podemos citar o Código Brasileiro de 

Telecomunicações, de 27 de agosto de 1962 (lei n° 4.117); o Código Eleitoral, de 15 

de julho de 1965 (lei n° 4.737); a lei de imprensa, de 9 de fevereiro de 1967 (lei n° 

5.250 - ora revogada); a lei dos Direitos Autorais, de 14 de dezembro de 1973 (lei n° 

5.988) e depois a promulgação da Constituição Federal de 1988, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (lei n°8.069 de 13 de julho 1990) todas as leis citadas contém 

dispositivos específicos sobre a reparação dos danos extra patrimoniais. (GAGLIANO; 

PAMPLONA FILHO, 2017, P.121) 

 

Sobre a questão, leciona Caio Mario Da Silva Pereira:  

Constituição Federal de 1988 veio pôr uma pá de cal na resistência à 
reparação do dano moral.(...) Destarte, o argumento baseado na 
ausência de um princípio geral desaparece. E assim, a reparação do 
dano moral integra-se definitivamente em nosso direito positivo. (...) É 
de se acrescer que a enumeração e meramente exemplificativa, sendo 
lícito à jurisprudência e à lei ordinária aditar outros casos. (...) Com as 
duas disposições contidas na Constituição de 1988 o princípio da 
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reparação do dano moral encontrou o batismos que a inseriu em a 
canonicidade de nosso direito positivo. Agora, pela palavra mais firme 
e mais alta da norma constitucional, tornou-se princípio de natureza 
cogente o que estabelece a reparação por dano moral em nosso 
direito. Obrigatório para o legislador e para o juiz. (GAGLIANO; 
PAMPLONA FILHO, 2017, P.122) 

 

1.2 Conceito 

 

O conceito de dano moral pode dar-se sob dois prismas, negativo e positivo. 

Aquele seria um conceito por exclusão, segundo o qual seria dano sem caráter 

patrimonial, que não afeta o patrimônio da pessoa, não resulta em perda pecuniária, 

mas tão somente causa dor, sofrimento ou humilhação à vítima. O conceito positivo é 

abordado por Cavalieri Filho: 

 

Como se vê, hoje o dano moral não mais se restringe à dor, tristeza e 

sofrimento, estendendo a sua tutela a todos os bens personalíssimos - os complexos 

de ordem ética, razão pela qual podemos defini-lo, de forma abrangente, como sendo 

uma agressão a um bem ou atributo da personalidade. Em razão de sua natureza 

imaterial, o dano moral é insusceptível de avaliação pecuniária, podendo apenas ser 

compensado com a obrigação pecuniária imposta ao causador do dano, sendo esta 

mais uma satisfação do que uma indenização. 

 

O dano moral vem a ser lesão de interesse não patrimonial de pessoa 
física ou jurídica”. Qualquer lesão que alguém sofra no objeto de seu 
direito repercutirá, necessariamente, em seu interesse; quando se 
distingue o dano patrimonial do moral, o critério da distinção não 
poderá ater-se à natureza ou índole do direito subjetivo atingido, mas 
ao interesse, que é pressuposto desse direito, ou ao efeito da lesão 
jurídica, isto é, ao caráter de sua repercussão sobre o lesado, pois 
somente desse modo se poderia falar em dano moral, oriundo de uma 
ofensa a um bem material, ou em dano patrimonial indireto, que 
decorre de evento que lesa direito da personalidade ou 
extrapatrimonial, como por exemplo: direito à vida, à saúde, 
provocando também um prejuízo patrimonial, como incapacidade para 
o trabalho, despesas com tratamento.(FILHO, 2012, P.90) 

 

O dano moral, não é a dor, a angústia, o desgosto, a aflição espiritual, a 

humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de 
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espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. O direito não 

repara padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação 

de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente. 

 

Aduz, Maria Helena Diniz: 

Logo, os lesados indiretos e a vítima poderão reclamar a reparação 
pecuniária em razão de dano moral, embora não peçam um preço para 
a dor que sentem ou sentiram, mas, tão somente, que se lhes outorgue 
um meio de atenuar, em parte, as consequências da lesão por eles 
sofridas. (DINIZ, 2014, P.15) 
 
 

Neste mesmo sentido, temos outro pensamento de Wilson Melo da Silva: 

Lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito sem patrimônio 

ideal, em contraposição ao material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível 

de valor econômico. (SILVA, 2014, P.15) 

 

1.3 Direito comparado 

1.3.1 Alemanha 

 

A noção do dano de ordem mora, é antiga, isto porque o mesmo sofreu 

considerável influência do direito Romano. A doutrina alemã dava primazia à dor física, 

sendo que as hipóteses legais que embasavam a súplica de indenização por danos 

morais na Alemanha, estavam contempladas no BGB (BurgerlichesGesetzbuch), 

artigos 847 a 1.300. 

 

O direito legislado suscitava infindáveis polêmicas, haja vista que só admitia às 

pessoas do sexo feminino, a reparação de danos morais por delitos contra os 

costumes, o que levou muitos juristas a se posicionarem contra o BGB, sob o 

argumento de que muitos eram os delitos contra a honra dos homens, suscetíveis de 

reparação pela via analógica. Infelizmente, não se admitia à época a aplicação 

analógica a casos omissos. 

 
Os constantes ataques ao BGB (Código Civil Alemão) , ressaltando 
sua discriminação e arbitrariedade, levou à vitória da doutrina, que 



15 
 

como sói acontecer é sempre mais científica do que a lei. Surgiu assim 
o chamado "SCHMERZENSGELD", instituto jurídico que assegurava 
não somente a reparação por angústia e dores, eis que os danos 
morais, em sua plenitude, abrangiam toda e qualquer aflição, restando 
dissipadas de vez as restrições existentes nos artigos 847 e 1.300 do 
BGB.(15). (CARMO, 2018,S/P) 

 
 

Os danos perpetrados no âmbito da relação de emprego, oriundos de conduta 

antijurídica do empregador, desde que correlacionados com o contrato individual de 

trabalho estão inseridos expressamente na competência da Justiça do Trabalho. 

 

1.3.2 Portugal 

 

O direito português, que também se inspirou no direito romano, que a muito 

consagra a reparação do dano moral, sendo que já as Ordenações Filipinas, Livro III, 

Título 86, relata: 

E se o vencedor quiser haver, não somente a verdadeira estimação da 
causa, mas, segundo a afeição que a ela havia em tal caso jurará ele 
sobre a tal afeição, e depois dito juramento, poderá o Juiz taxa-lo, e 
segundo a dita taxação assim se condenará o réu e fará a execução 

em seus bens. (CARMO, 2018,S/P) 
 
 

É doutrina assente que os arts. 2.361 e 2.364 do atual Código Português 

autorizam a reparação do dano moral, visto que tais dispositivos não explicitam e nem 

excluem, antes generalizam, estendendo-se suas regras tanto para os direitos 

patrimoniais como para os morais. 

 

O atual Código Civil Português, em seu artigo 496, dispõe 
enfaticamente sobre os danos morais e sua fixação. A Constituição da 
República Portuguesa, promulgada em 1.933, art. 8º, n. 17, declara 
ser uma das garantias dos cidadãos portugueses: "O direito de 
reparação de toda a lesão afetiva, conforme dispuser a lei, podendo 
esta, quanto a lesões de ordem moral, prescrever a reparação seja 
pecuniária", o que vem a consagrar um princípio de capital importância 
no campo da responsabilidade por dano moral. (CARMO, 2018,S/P) 

 
Na mesma linha, o Código de Processo Penal, art. 34, § 2º, determina que o 

juiz, quando condenar o réu, é obrigado a arbitrar aos ofendidos e a outras pessoas, 

uma quantia como reparação de perdas e danos, ainda que não lhe tenha sido 
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requerida, quantia que o juiz pode fixar segundo o seu prudente arbítrio, e atendendo 

nela ao dano material causado pelo delito. Os tribunais lusitanos arbitram o valor, em 

face da ausência de regras fixas para determinação dos prejuízos. 

 

1.3.3 Bélgica 

 

As leis civis se regem pelas leis francesas da mesma natureza, onde a 

reparação do dano moral é reconhecida sem problemas, seja ao ferido ou à família do 

morto, além de se estipular indenizações por danos pecuniários. 

 

Um levantamento estatístico colhido do exame de 50 casos forenses, 
levou à conclusão de que as médias de reparações morais concedidas 
pelos tribunais Belgas são : a) dano moral do cônjuge sobrevivo, 20 
mil; b) 15 mil por danos morais dos pais; c) 10 mil por danos morais 
dos filhos; 5 mil por danos morais de irmãos ou irmãs, sendo que às 

vezes, mesmo os noivos recebem reparações específicas. (CARMO, 
2018,S/P) 

1.3.4 Argentina 

 

O artigo 1.078 do Código Civil assegura a reparação do dano moral, em relação 

aos ilícitos penais. A controvérsia, para variar, está em se indagar se o referido dano 

estaria limitado ao ilícito penal, ou se poderia também estender aos ilícitos civis. A 

jurisprudência, no entanto, tem adotado interpretação extensiva, pois defende o 

alargamento do citado artigo às questões cíveis. 

 

A exegese supra mostra-se correta quando admite de forma bem ampla os 

danos morais, haja vista que o artigo 1.068 do Código Civil argentino é de clareza 

solar ao se referir a danos praticados à pessoa, seus direitos e faculdades, afirmando 

inclusive que o dano moral é apreciável em dinheiro, nos termos dos arts. 1.078 e 

1.083 do mesmo Codex. 
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2 CAPÍTULO - ALIENAÇÃO PARENTAL 

2.1 O ‘nascimento’ da Síndrome da Alienação Parental 

 

O professor especialista do Departamento de Psiquiatria Infantil da 

Universidade de Columbia e perito judicial, Richard Gardner, em 1985 se interessou 

sobre os sintomas que as crianças desenvolviam nos divórcios litigiosos. Gardner é 

considerado um dos maiores especialistas mundiais no tema. 

 

Gardner observou que, durante a disputa judicial, os genitores deixavam muito 

claro em suas ações que tinham como único objetivo uma luta para ver o ex-cônjuge 

longe dos filhos e que muitas vezes recorriam a uma verdadeira lavagem cerebral nas 

crianças. 

 

Posteriormente houve uma convergência com o trabalho de outros 

profissionais, devidas principalmente a falsas acusações de abuso sexual: 

 

Blush e Ross, baseados em experiências profissionais também como 
peritos em tribunais de família, traçaram um perfil dos pais separados, 
observando que as falsas acusações de abuso sexual e 
distanciamento de um dos genitores dos filhos também eram causas 
de alienação, chegando a ser definida como Síndrome de SAID – 
Alegações Sexuais no Divórcio, em que o genitor conta uma história 
para a criança sobre ela ter sofrido um falso abuso sexual acusando o 
outro genitor. (FREITAS, 2015, S/P) 

 

Paralelamente foi dado o nome de Síndrome da Mãe Maliciosa, quando a 

mesma impõe um castigo ao ex-marido não permitindo visitas ou acesso às crianças. 

Outros estudiosos, indicam que, além da Síndrome da Mãe Maliciosa, um dos ramos 

de estudo da Síndrome da Alienação Parental está na Síndrome da Interferência 

Grave, que é 

[...] a postura do progenitor que se nega ao regime de visitação ou 
acesso às crianças motivado por ressentimento pelo ex-cônjuge, tal 
ressentimento pode ir desde a mágoa da separação ou pela falta de 
pagamento de pensão alimentícia. (CUENCA, 2008, P. 35) 
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Com o passar dos anos, de várias pesquisas e relatos ao se analisar certos 

sintomas, psicólogos e psiquiatras concluíram que na verdade eram definições 

diferentes para o que Gardner chamou de Síndrome de Alienação Parental. 

A Associação de Pais e Mães Separados (Apase) divulgou em seu site o 

seguinte relato: 

Atualmente, como foi a Aids há 20 anos atrás, a Síndrome de 
Alienação Parental (PAS/SAP) é um mal não conhecido pela maioria 
daqueles que trabalham na área de âmbito judicial de nosso país, e 
sobre a qual não existe quase nenhuma informação disponível para os 
profissionais ‘paralegais’ como psicólogos sociais, médicos e 
assistentes sociais que devem participar do trabalho envolvido. No 
entanto, este mal atinge milhares de crianças, todo ano, e é 
responsável por um número desconhecido de patologias entre essas 
crianças. (CUENCA, 2005, S/P) 

 

Contemporaneamente alguns estados dos Estados Unidos da América 

possuem uma legislação para coibir e punir algumas atitudes consideradas como 

alienação parental, como impedir a criança de ver o outro genitor, criar dificuldade 

para visitas, etc. No estado do Texas, por exemplo, 

 

[...] o genitor alienador, por ter provocado intencionalmente o 
desequilíbrio emocional da criança e por ter procedido de maneira 
imprudente, pode ser inquirido pelo tribunal, como punição mais 
severa que nos anteriormente citados. (FREITAS, 2015, S/P) 

 

Na Europa, diversos julgados mencionam a Síndrome de Alienação 

Parental, no entanto ainda está começando a considerar o problema como natureza 

grave. Por sua vez o México incluiu na última reforma do Código Civil dispositivos 

sobre a Síndrome da Alienação Parental. 

 

No Brasil, a divulgação da Síndrome de Alienação Parental passou a ter 

maior atenção por volta do ano de 2003, quando surgiram algumas decisões 

reconhecendo o fenômeno.  A APASE – Associação dos Pais e Mães Separados, 

IBDFAM – Instituto Brasileiro de Direito de Família, entre outros trataram de difundir o 

tema entre os mais diversos profissionais. 
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2.2 Conceito de Alienação Parental 

 

A Lei 12.318/2010 prevê em seu artigo 2°prevê que a Alienação Parental 

é: 

[...] 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, S/P) 

 

Douglas Phillips de Freitas leciona que a Alienação Parental: 

 

[...] trata-se de um transtorno psicológico caracterizado por um 
conjunto sintomático pelo qual um genitor, denominado cônjuge 
alienador, modifica a consciência de seu filho, por meio de estratégias 
de atuação e malícia (mesmo que inconscientemente), com o objetivo 
de impedir, obstaculizar ou destruir seus vínculos com o outro genitor, 
denominado cônjuge alienado. Geralmente não há motivos reais que 
justifiquem essa condição. É uma programação sistemática promovida 
pelo alienador para que a criança odeie, despreze ou tema o genitor 
alienado, sem justificativa real. (FREITAS, 2015, S/P) 

 

A jurista Maria Berenice Dias leciona que: 

 

[...] a Síndrome de Alienação Parental pode ser chamada de 
implantação de falsas memórias, pois o alienador passa a incutir no 
filho falsas ideias sobre o outro genitor, implantando por definitivo as 
falsas memórias. (DIAS, 2007, P. 409). 

 
 

Andréia Calçada discorre que: 

 

O genitor alienador não é capaz de individualizar, de reconhecer em 
seus filhos seres humanos separados de si. Muitas vezes, é um 
sociopata, sem consciência moral. É incapaz de ver a situação de 
outro ângulo que não o seu, especialmente sob o ângulo dos filhos. 
Não distingue a diferença entre dizer a verdade e mentir. (CALÇADA, 

2008, P.32) 
 

Maria Pisano Motta nos apresenta alguns exemplos de Alienação Parental: 

 

É a recusa de passar as chamadas telefônicas; a passar a 
programação de atividades com o filho para que o outro genitor não 
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exerça o seu direito de visita; apresentação do novo cônjuge ao filho 
como seu novo pai ou mãe; denegrir a imagem do outro genitor; não 
prestar informações ao outro genitor acerca do desenvolvimento social 
do filho; envolver pessoas próximas na lavagem cerebral dos filhos; 
tomar decisões importantes a respeito dos filhos sem consultar o outro 
genitor; sair de férias sem os filhos e deixá-los com outras pessoas 
que não o outro genitor, ainda que este esteja disponível e queira 
cuidar do filho; ameaçar o filho para que não se comunique com o 
outro genitor. (MOTTA, 2007, P.44) 
 
 

Desse modo, observamos que a Alienação Parental traz inúmeros prejuízos à 

criança vítima e também ao outro genitor. Não é fácil definir o conceito de alienação 

parental e enumerar ações, portanto podemos afirmar que o legislador foi muito sábio 

ao usar  um rol exaustivo para descrever as atitudes que podem ser consideradas 

como um ato de alienação parental. 

 

2.3 A Lei 12.318/2010 

 

No dia 26 de agosto de 2010 foi publicada a Lei 12.318/2010 dispondo na forma 

do seu art. 1° sobre a alienação parental. Mesmo já havendo instrumentos jurídicos 

visando coibir a alienação parental, uma lei específica com esse objetivo é de extrema 

importância. O conceito legal de alienação parental está previsto no art. 2°, in verbis: 

 

Art. 2° 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,S/P). 
 

 
Já o parágrafo único traz um rol exemplificativo das ações que são 

consideradas como alienação parental, 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 
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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, S/P) 

  
Embora não possamos afirmar a legislação promove mudanças de 

comportamento, devemos destacar que as leis que instituem a obrigatoriedade de 

comportamento promovem um impacto social.  

 

Segundo Douglas Freitas: 

 

Assim como ocorreu com a Lei da Guarda Compartilhada, em que, na 
verdade, apenas houve um resgate do conceito originário de Poder 
Familiar, a fim de romper com os vícios decorrentes da má 
interpretação da Guarda Unilateral, mas que surtiu imenso efeito nas 
relações paterno-filiais, acreditamos que a Lei da Alienação Parental, 
além de oficialmente assinalar à população em geral, inclusive aos 
operadores, a existência desta síndrome e formas de combatê-la, 
também promoverá grande impacto jurídico-cultural.  
Novo impacto social neste assunto advém da publicação da nova lei 
da Guarda Compartilhada (Lei 13.058/2014) que torna compulsória 
esta modalidade de guarda, mesmo em casos de litígio, fato que já 
asseverava em 2008 quando analisava a antiga lei que apenas 
instituía a Guarda Compartilhada no ordenamento jurídico pátrio, sem, 
contudo, obrigá-la às partes (sic). (FREITAS, 2015, S/P) 

 
 

Logo, percebemos a vontade do legislador de que os pais sejam capazes de 

manter uma relação com o mínimo de cordialidade pois, nessa relação, o importante 

são os filhos. 

 

O art. 3.º da Lei da Alienação Parental esclarece  que a prática do ato de 

alienação parental fere direito fundamental da criança ou do adolescente  de 

convivência familiar saudável, além disso, dispõe que tal ato constitui abuso moral.  

 

Essa é a positivação de uma prática já recorrente no judiciário, não havendo 

muita inovação pois, a presente lei, neste sentido traz, inclusive, esta previsão, 
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ratificando práticas já correntes no judiciário por força do art. 3.º do ECA, entre outras 

normas deste e de outros diplomas. (FREITAS, 2015, S/P) 

 

Já o artigo 4° dispõe sobre o dever de tramitação prioritária aos processos onde 

foram identificados atos de alienação parental. Vale ressaltar que a suspensão de 

visitas ou alteração da guarda inaudita altera parte está inviabilizada, sendo apenas 

ser aplicada se o conjunto probatório for extremamente robusto.  

 

O artigo 5° traz a possibilidade da ação autônoma para a identificação de 

ocorrência da Alienação Parental, traz a possibilidade de se aferir a ocorrência da 

Alienação Parental em sede de incidente processual. Conforme indica Douglas 

Freitas: 

Antes do advento da lei, tais situações já eram permitidas ante a 
possibilidade de realização de todas as provas admitidas em direito, 
incluindo perícia social, psicológica, entre outras de natureza 
interdisciplinar. 
A grande novidade está na utilização correta da terminologia “perícia” 
para a atuação dos profissionais interdisciplinares nas lides familistas, 
que atuavam como assistentes, pareceristas, sem que fossem 
sujeitados às regras da perícia, como preceitua a lei processual 
vigente. 
[...]  
Adianta-se que tal atuação de profissional especializado, de confiança 
do juiz, é de área que foge ao seu conhecimento, como relações 
sociais, psicológicas, médicas, entre outras, logo, por interpretação 
lógica, trata-se de perícia, sujeitando, assim, a atuação destes 
profissionais às regras da perícia trazidas no CPC, sob pena de 
nulidade. 
[...] 
Quanto à legitimidade para requerer a perícia multidisciplinar, informa 
a lei que cabe ao juiz, de ofício ou sob pedido do Ministério Público. 
Outrossim, em casos de litígio, as partes poderão se valer desse 
pedido para produção probatória, como regra a presente lei, sob pena 
de prejuízo a direitos básicos previstos na Carta Magna e Código de 
Processo Civil, como contraditório, ampla defesa e devido processo 
legal. (FREITAS, 2015, S/P) 

 

O artigo 6° não deve ser analisado em conjunto com o artigo 3°, o primeiro traz 

um rol exemplificativo de medidas, sem prejuízo de outras já que no próprio texto da 

lei prevê: 

Art. 6°  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 
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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, S/P) 
 

 
A Lei da Alienação Parental anterior à Lei 13.058/2014, trouxe o que deveria 

ser uma regra a Guarda Compartilhada, sendo a exceção a Guarda Unilateral, sendo 

que a Guarda Unilateral foi extinta com o advento da Nova Lei da Guarda 

Compartilhada. 

 

Finalmente o artigo 8º prevê a regra de competência para casos onde forem  

identificados atos de alienação parental. 
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3 CAPÍTULO - RESPONSABILIDADE CIVIL EM RAZÃO DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

3.1 Possibilidade de reparação civil no direito de família, qual o bem jurídico violado 

 

A família desde os tempos mais remotos é considerada a base da sociedade. 

O conceito de família mudou no decorrer da história, sofrendo as mais diversas 

influências. A professora Valéria CARDIN (2012, p. 67) não deixa de destacar o 

prevalecimento do sistema patriarcal na legislação civilista brasileira. Podemos citar 

como exemplo o advento do Estatuto da Mulher Casada (Lei n. 4.121/62). 

Posteriormente com a Lei do Divórcio (Lei n. 6.515/77) a mulher conseguiu maior 

autonomia. Sendo que somente a Constituição de 1988 trouxe uma equiparação 

efetiva entre homem e mulher em direitos e obrigações, trazendo até um novo 

significado para o conceito de família. 

 

No âmbito da reparação civil com esse novo enfoque trazido pela Constituição 

Federal de 1988 concluímos que, ‘’lesão produzida por um membro da família a outro 

é gravame maior do que o provocado por terceiro estranho à relação familiar’’ 

(CARDIN, 2012, P. 69).  

 

De forma exemplar e sintética a professora Valéria Silva Cardín, ao discorrer 

sobre a responsabilidade civil no direito de família dispõe claramente que: 

 

A indenização não restitui ou assegura o afeto, mas por meio dela os 
danos podem ser minorados por tratamentos psicológicos. Quanto ao 
ressarcimento por falta de assistência material e intelectual aos filhos, 
o valor pago a este título serviria para que a pessoa pudesse alcançar 
uma melhor condição socioeconômica e educacional que certamente 
teria adquirido se o auxílio houvesse sido prestado tempestivamente. 
O direito ao planejamento familiar foi consagrado no § 7º do art. 226 
da Constituição Federal calcado nos princípios da dignidade da 
pessoa humana e da paternidade responsável. Esta constitui na 
obrigação que os pais têm de prover assistência afetiva, moral, 
material e intelectual aos filhos. 
Portanto, as pessoas têm a liberdade de escolher se querem ou não 
conceber e, a partir do momento em que ocorrer deverão assumir sua 
responsabilidade enquanto genitores para que direitos fundamentais 
como a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana e a filiação 
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sejam respeitados. Ainda que não pratiquem os crimes previstos no 
Código Penal, no que tange à assistência familiar (arts. 244 a 247) 
estariam cometendo um ilícito civil, conforme o disposto no art. 186 do 
Código Civil, no momento em que não garantissem o mínimo, que 
consiste em afeto, alimentação básica, educação em escola pública e 
a direção desta personalidade em formação através de princípios 
éticos e morais. (CARDÍN, 2012, P. 68-69) 

 

Desse modo, poderíamos afirmar que,  família não é alheia ao Direito, ou 

melhor, ao Estado de Direito, não sendo errado dizer que, a negação da reparação 

por danos causados por membro de uma família ao outro estaria estimulando a 

desintegração familiar. Mas a análise da responsabilidade civil por dano moral no 

direito de família e especificamente nos casos de alienação parental deve ser 

analisada de forma pormenorizada.  

 

A própria Constituição Federal de 1988 determinou diretrizes para o 

planejamento familiar, entre eles o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Concordamos que o ao se discutir a guarda dos filhos, horários de visitação e etc. é 

um momento delicado e que pode desencadear diversos fenômenos, entre eles um 

problema antigo, mas reconhecido há pouco, a já citada alienação parental. 

 

Sabiamente a Lei 12.318 de 2010 entre outras disposições trouxe o art. 3º, que 

considera a alienação parental uma prática ilícita e abusiva por parte do alienante, 

justificando então a propositura de ação de danos moral contra o alienante entre as 

demais medidas que podem ser adotadas em face do problema.  

 

Ressaltamos que a prática da alienação parental infringe diversos direitos da 

personalidade, entre eles 

 

[...] direitos à convivência familiar e à afetividade, essenciais na 
formação da personalidade infanto juvenil. Também atinge a 
integridade psíquica e a dignidade daqueles, e desrespeita a 
afetividade e a solidariedade intrínsecas às relações familiares. 
(CARDIN, 2012, P. 226). 

 

O próprio Código Civil, na forma do art. 1.631 prevê que ao se deparar com 

conflitos entre os pais o juiz decidirá sempre levando em consideração o interesse do 

menor (BRASIL, 2002, S/P). 
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Ao destruir o uma relação de um filho com o outro, o detentor da guarda (o 

alienante) comete um abuso. Raquel Pacheco Ribeiro de Souza frisa que: 

 

[...] o divórcio, por si só, não é o que ocasiona problemas psicológicos 
no menor. A morbidez é gerada pelo conflito, pelo estado de tensão, 
pela discórdia familiar, pela instabilidade das relações e, 
consequentemente, pela insegurança que acarreta, já que o filho 
perde os referenciais em que até então se apoiava. (SOUZA, 2010, 
S/P) 

 

Sabemos que, os arts. 1.631 do Código Civil e 229 da Constituição Federal de 

1988 dispõe sobre a obrigação dos pais de cuidar dos filhos. Dito isso, não podemos 

concordar com o raciocínio de que aquele que detém a guarda direta dos filhos, 

desempenha papel mais importante.  

 

Percebemos que progressivamente no Direito de Família projetou-se a máxima 

de que família é um grupo fundado em laços de afeto, sendo que tal laço deriva da 

convivência e não necessariamente de consanguinidade. Logo, podemos afirmar que 

o afeto assume posição de direito fundamental. Conforme Trindade, 

 

A alienação parental fere a integridade psíquica do menor e do genitor 
alienado, que é um direito da personalidade. Atinge, assim, a 
dignidade humana daqueles, levando o menor a desenvolver 
patologias como hipocondria, insônia, anorexia, depressão, medo, 
falta de organização, dificuldades escolares, baixa tolerância à 
frustração, irritabilidade, enurese, transtorno de identidade ou de 
imagem, sentimento de desespero, culpa, dupla personalidade, 
inclinação ao álcool e às drogas, e, em casos mais extremos, ideias 
ou comportamentos suicidas. (TRINDADE apud CARDIN, 2012, P. 
233) 

 

Portanto a alienação parental atinge a dignidade humana e os direitos da 

personalidade tanto do menor quanto do genitor alienado, com destaque para o menor 

ao sofrer um dano irreversível principalmente por estar em fase de desenvolvimento. 
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3.2 Consequências jurídicas decorrentes da prática da alienação parental 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente impõe o dever principalmente a quem 

detém o Poder Familiar de garantir e proteger todos os direitos relativos às crianças e 

adolescentes. O próprio art. 73 já dispunha que, ‘’a inobservância das normas de 

prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos 

desta Lei” (BRASIL, 1990, S/P). 

 

Douglas Phillips Freitas discorre que, ‘’a responsabilidade civil decorrente do 

poder familiar é subjetiva e só ocorre mediante comprovação de seus elementos, 

quais sejam: ato ilícito, nexo causal, dano e culpa.’’ (FREITAS, 2015, item 7.1.1). A 

doutrina é pacífica no sentido de que a prática de alienação parental - abuso afetivo é 

fato gerador do dever de indenizar, na forma dos arts. 186, 197 e 927 do Código Civil, 

in verbis: 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao 
exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim 
econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 
outrem, fica obrigado a repará-lo. 
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. (BRASIL, 
2002, S/P) 

 

Portanto tais normas já deixam claro o dever do alienador, em compensar o 

alienado (seja o menor ou o outro genitor). Com o publicação da Lei da Alienação 

Parental, ficou pacificado, a obrigação de compensar o dano pela prática de tal ato 

tanto ao genitor quanto a criança, ‘’pois não se trata de indenizar o desamor, mas de 

buscar a compensação pela prática ilícita (senão abusiva) de atos de alienação 

parental.’’ (FREITAS, 2015, S/P). 

 

Tal afirmação encontra sede na redação do artigos 3º e 6º da Lei de Alienação 

Parental, in verbis: 

Art. 3.º A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental 
da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, 
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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. 
[...] 
Art. 6.º 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. (BRASIL, 2010,S/P) 

 

Outra não pode ser a conclusão pois, o próprio legislador estabeleceu que 

a prática da Alienação Parental fere o direito fundamental da criança ou do 

adolescente.’’ (BRASIL, 2010,S/P). Portanto, configurado o ato ilícito surge o dever de 

indenizar. Giselda Maria Fernanda Novaes Hironaka, discorre: 

 

essencialmente justo, de buscar-se indenização compensatória em 
face de danos que os pais possam causar a seus filhos por força de 
uma conduta imprópria, especialmente quando a eles são negados a 
convivência, o amparo afetivo, moral e psíquico, bem como a 
referência materna ou paterna concretas, o que acarretaria a violação 
de direitos próprios da personalidade humana [...]. (HIRONAKA, 2009, 
P. 212) 

 

Dito isso, não se pode considerar que, a melhor solução aos problemas gerados 

pela alienação parental devem ser resolvidos unicamente pela compensação do dano. 

Entretanto, não há dúvidas de que ao ser configurada a Alienação Parental, surge por 

parte do alienante dever de indenizar ambos os alienados. Já que, o uso indevido do 

Poder Familiar é um abuso de direito. O uso indevido do Poder Familiar repercute em 

toda a sociedade e não poderia o Estado permitir que tal ação ficasse impune. 

 

Alguns atos hoje considerados pela lei como prática de Alienação Parental já 

vinham sendo reconhecidos como ensejadores de dano moral. Conforme julgado a 

seguir: 

Dano moral. Calúnia. Acusação de prática de crime sexual pelo 
autor contra seus filhos. [...] ausência de provas da veracidade 
da imputação. Ocorrência de abalo moral. Dever de indenizar 
(TJRS, RC 71002402675, Rel. Eugênio Facchini Neto, DJ 
29/04/10). 
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O ato de imputar falsa acusação com o intuito de dificultar a convivência entre 

os familiares, após a publicação da Lei 12.318/2010 é considerado alienação parental 

devendo então ser reparada. 

 

Em contraponto, mesmo após a publicação da Lei 12.318/2010 houveram 

algumas decisões em sentido de que a alienação parental não enseja reparação. 

Abaixo colacionamos: 

 

[...] Dano moral. Alegação de falsas ofensas verbais e alienação 
parental. [...] As relações interpessoais são balizadas por inúmeros 
fatores pessoais, ambientais e sociais, que produzem na pessoa 
sentimentos e emoções, conduzem à aproximação entre as pessoas 
ou ao distanciamento entre elas, sejam parentes ou não. Assim, o 
mero distanciamento afetivo entre pais e filhos não constitui, por si, 
situação capaz de gerar dano moral, nem implica ofensa ao já 
vulgarizado princípio da dignidade da pessoa humana, pois constitui 
antes um fato da vida” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, AC 
70049655202, Rel. Sandra B. Medeiros, 7.ª Câmara Cível, DJ 
28.09.2012). 
Separação judicial. Utilização de dados pessoais, difamação e 
alienação parental. Litígio judicial com várias ações propostas. 
Circunstâncias decorrentes da separação. Danos não comprovados” 
(Tribunal de Justiça de São Paulo, AC 0148158-90.2006.8.26.00, Rel. 
Luiz Francisco A. Cortez, 2.ª Câmara de Direito Privado, DJ 
21.06.2011). 

 

Tais decisões foram amparadas pela ausência de provas entre outros 

argumentos. Entretanto não foi argumentado que o abuso do direito no caso a 

Alienação Parental não é fato ensejador de reparação civil. Dado isso, entendemos 

que a Alienação Parental deve ser comprovada por meio de perícias e estudos sociais. 

 

3.3 O quantum indenizatório 

 

No direito brasileiro e no estrangeiro houve um período em que alguns autores 

refutaram a ideia da reparação dos danos eminentemente morais. Tal posição se 

justifica no fato de que a dor humana não pode ser quantificada. Já outros 

consideravam uma ousadia a atribuição de valores às lesões de natureza moral. 

Enquanto outros ainda consideravam que a reparação por dano moral seria um 

desrespeito aos valores humanos. (REIS, 2010, S/P). O problema reside pois, a rigor 
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a dor moral seria inauferível (sic). Sendo portanto, medida insegura, o poder de fixação 

do quantum à arbitrariedade do magistrado. 

 

Por sua vez, os tribunais e o próprio legislador vem firmando de forma crescente 

a possibilidade de reparação dos danos extrapatrimoniais (REIS, 2010). Na esteira 

Clayton Reis estabelece a diferença que: 

 

[...] é certo que a indenização pelos danos morais, diversamente da 
material, que tem como pressuposto reconstituir o patrimônio violado 
da vítima de forma a restaurá-lo ao status quo ante, se opera no caso 
dos danos extrapatrimoniais de forma (compensatória) a preencher o 
vazio deixa- do pela ação ofensiva do agente. Mesmo porque esta 
modalidade de indenização não tem função reparadora, e, sim, 
exclusivamente compensatória ou satisfativa da vítima, em sua 
pretensão indenizatória. (REIS, 2010, P. 166). 

 

Desse modo, a principal dificuldade reside na quantificação do quantum 

indenizatório. A honra, a imagem, a boa fama maculadas não tem preço. No entanto, 

apesar da dificuldade na fixação do quantum e da falta da sede legislativa, não há 

impedimento para que seja fixado um valor para condenação dos danos morais. 

 

O art. 953 do Código Civil dispõe:  

 

Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na 
reparação do dano que delas resulte ao ofendido. 
Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, 
caberá ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor da indenização, na 
conformidade das circunstâncias do caso. (BRASIL, 2002, S/P) 
 

 

Desse modo, na fixação do quantum indenizatório, o juiz deverá levar em 

consideração um valor minimamente equivalente à lesão. Clayton Reis dispõe que: 

 

Os novos conceitos que traduzem violação aos valores da pessoa, que 
foram categorizados como dano extrapatrimonial, se encontram 
delineados na Constituição Federal de 1998, que instituiu como 
fundamento da ordem democrática brasileira a dignidade da pessoa 
humana, e no Código Civil de 2002, que conferiu ampla tutela aos 
direitos da personalidade. Anteriormente a estes dispositivos legais, 
os parâmetros eram genéricos e aleatórios, posto que tutelavam 
valores já consagrados da pessoa como entidade autônoma, dotada 
de princípios éticos delineados pela filosofia e consolidados na 
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Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. (REIS, 2010, 
P. 162). 
 

Está claro que a tendência que se confirmou é a estabilização do princípio da 

ampla reparação, onde a técnica para a quantificação do valor da dano resulta da 

interpretação do mens legis em face do caso concreto. No entanto devemos lembrar 

que a reparação por dano moral não tem a função de refazer o patrimônio do lesado 

mas, ‘’conferir ao lesado uma satisfação que lhe é de direito, com o propósito de 

atenuar os efeitos do dano sofrido.’’ (REIS, 2010, P. 162). O caráter satisfativo da 

reparação moral tenta diminuir o sentimento de vingança do ofendido.  

 

De outro lado José Jairo Gomes apud (REIS, 2010, P. 163) defende que: 

 

Divisa-se na responsabilidade por dano moral uma função preventiva, 
com caráter pedagógico, de sorte que o agente e os demais membros 
da comunidade se sintam desencorajados ou desestimulados a 
praticarem conduta atentatória a direitos alheios. Assim, ao se definir 
o tipo de montante da reparação devida no caso prático, há que se ter 
em conta a situação pessoal do agente causador do dano, sob pena 
de, em se fixando indenização pífia ou insignificante, não haver 
resistência séria por parte do sistema jurídico para que a conduta 
lesiva não seja reiterada. 

 

Clayton (REIS, 2010, P. 164) de forma didática conclui, 

 

A ideia de reparar pecuniariamente os danos extrapatrimoniais funda-
se na consagrada e vetusta intenção de tentar reconstituir o patrimônio 
violado, mediante o pagamento de uma indenização correspondente 
às perdas amplamente vivenciadas pela vítima. No caso dos danos 
imateriais, os valores indenizatórios podem representar recurso 
financeiro capaz de possibilitar às vítimas uma solução prática e 
imediata para aplacar suas mágoas ou aflições. 
[...] 
Assim, os doutrinadores, em sua maioria, defendem de forma uniforme 
a tese de que a função da indenização dos danos morais é meramente 
compensatória. E nem poderia ser diferente, visto que, na reparação 
do dano patrimonial, as coisas são restituídas ao seu status quo ante 
ou ao seu equivalente, o que não ocorre em sede de indenização por 
danos morais. (REIS, 2010, P. 164-166) 

 

Logo, para o arbitramento do quantum indenizatório deve-se observar os 

padrões legais, jurisprudenciais, além das sugestões da doutrina especializada. Dado 
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isso o juiz deverá tomar como base o patrimônio financeiro do devedor e o credor e 

julgar sempre com equidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de ser um fenômeno antigo, os estudos sobre a Alienação Parental 

datam do final da década de 1980. Ao longo do presente trabalho percebemos que o 

reconhecimento do problema começou principalmente na psicologia e psiquiatria 

jurídicas. 

 

Levou algum tempo para que os vários estudos e experiências fossem 

sistematizadas e as práticas fossem nominadas como Alienação Parental e também 

para que uma criança que já absorveu várias manipulações por parte do alienante 

fosse diagnosticada com a Síndrome da Alienação Parental e consequentemente 

pudesse ser tratada. Um dado importante é o reconhecimento inicialmente das áreas 

médicas e, posteriormente pelo próprio legislador, de que todos os envolvidos 

precisam de tratamento psicológico. Entendemos que o alienante também precisa de 

ajuda e não apenas os alienados. 

 

Um trabalho que inicialmente foi desenvolvido por vítimas de alienação parental 

resultou entre outros na Lei 12.318/10 estabelecendo o conceito de alienação 

parental, as medidas a serem tomadas em face do problema e principalmente, o foco 

do nosso texto, trouxe e previsão expressa da possibilidade de reparação civil 

decorrente da alienação parental. 

 

A doutrina se encarregou de consolidar tal entendimento, deixando clara a 

possibilidade de reparação decorrente de alienação parental a ambas as vítimas, ou 

seja, o genitor alienado e o filho alienado. Além disso estabeleceu claramente que, a 

prática da alienação parental fere os direitos da personalidade e em relação à criança 

fere principalmente o direito fundamental de afeto. Sem prejuízo de deixar claro que, 

a prática da alienação parental, desrespeita todos os deveres constitucionais e legais 

aos quais os pais estão encarregados em relação aos filhos.  

 

Desse modo, ao mesmo tempo em que não podemos afirmar que, a reparação 

civil é suficiente para reparar o dano causado pela prática da alienação parental, não 

resta dúvidas sobre o seu cabimento. Restando aos operadores do direito o papel de 
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usá-lo para coibir essa prática que é tão prejudicial não só às vítimas mas a própria 

sociedade. 
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