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Resumo

 Este texto insere-se no âmbito da prática e dos estu-
dos do Direito de Família, vislumbra-se um tema que não é 
novo, mas que somente de modo recente teve respaldo, e que, 
devido a grande incidência e necessidade de regulamentação 
legal, resultou na criação da Lei n. 12.318 de 26 de agosto de 
2010, que dispõe sobre a alienação parental. Destacam-se as 
consequências resultantes do processo de separação entre os 
cônjuges e as implicações disto na vida dos fi lhos, atenta-se 
também a infl uência de demais parentes próximos que podem 
agravar ainda mais esta situação. Além dos aspectos psicológi-
cos, são trazidos ao foco a forma como se dá a instauração de 
procedimento legal nos casos em que se constata ou suspeita-
-se da prática de alienação parental.   

Palavras--chave: Alienação-parental. Família.Poder judicial.

Introdução

 Ciente da difi culdade de se estabelecer totais prerro-
gativas sobre o tema, devido a sua amplitude e envolvimen-
to entre aspectos legais, sociais, psicológicos e processuais, 
o presente artigo aborda a questão da alienação parental. A 
atenção ao assunto é recente, mesmo sendo um modo muito 
utilizado e claramente observável em alguns casos por parte 
dos guardiões após o processo de separação em que há fi lhos.
 Maria Berenice Dias justifi ca o fato deste assunto só vir 
a amplo estudo recentemente, no seguinte trecho:

Como os papéis parentais eram bem divididos, quando 

da separação, os fi lhos fi cavam sob a guarda materna e 
ao pai cabia o encargo de pagar alimentos e visitá-los 
quinzenalmente, se tanto. Com a signifi cativa mudança 
de costumes, o homem descobriu as delícias da pater-
nidade e começou a ser muito mais participativo no co-
tidiano dos fi lhos. Quando da separação, ele não mais 
se conforma com o rígido esquema de visitação, muitas 
vezes boicotado pela mãe, que se sente “proprietária” 
do fi lho, exercendo sobre ele um poder absoluto. Aliás, 
a guarda compartilhada já é uma vitória (DIAS, p. 462).

 O processo de separação, motivado pelos mais diver-
sos motivos, dentre eles traição; faz com que geralmente uma 
das partes ou ambas saiam machucadas. A forma como são 
administradas as consequências oriundas desse processo pode 
possibilitar que o ex-cônjuge que fi cou com a guarda dos fi -
lhos inicia uma série de atitudes que geram desvalorização e 
depreciação do ex-parceiro perante os fi lhos. Em boa parte dos 
casos são feitas narrativas tendenciosas, distorcendo os fatos 
e prejudicando sempre a imagem do outro. Dentre as conse-
quências disto estão as associações feitas no psicológico da 
criança ou adolescente, formando a ideia de que tudo o que foi 
falado é real (DIAS, p. 463)
 Em diversos estudos o alienador parental é a pessoa 
que distorce os fatos para prejudicar o ex-cônjuge. Essa fi gu-
ra não precisa ser necessariamente a mãe, mas também pai, 
avós, tios, padrinhos, primos, irmãos.
 Interessante destaque na abordagem sobre a aliena-
ção parental é quando da sua incidência no âmbito processual, 
quando em meio ao processo de separação são arguidos fatos 
que levam a crer a presença da chamada Síndrome de Aliena-
ção Parental. Desse modo, observados serão aspectos da psi-
cologia forense e análise jurisprudencial com relação ao tema, 
o advento da Lei 12.318 de agosto de 2010 e as difi culdades 
encontradas pelos magistrados e advogados ao lidar com isso.

Aspectos históricos da Síndrome de Alienação Parental

 Somente em 1987 nos Estados Unidos que Richard 
Gardner fez a descrição do que viria a se chamar SAP (Síndro-
me de Alienação Parental). Contudo, somente em 2001 é que 
esta passou a ser difundida na Europa por François Podevyn. 
A SAP, chamou atenção por aliar interesses tanto da psicologia 
quanto do direito, isso fez com que a psicologia jurídica se 
atentasse à busca de entendimento de problemas emocionais 
que se dão em meio ao processo de separação ou divórcio 
(ROSA, 2008).
 François Podevyn (2001) preceitua que a SAP consiste 
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em um processo de programação, em que a criança é manipu-
lada para repudiar o outro genitor, ocorrendo ai uma série de 
atos para desmoralizar e desvalorizar o mesmo. São feitas uma 
série intervenções na vida da criança, mudando seu jeito de 
agir e pensar.
 Esclarece também que a grande incidência desta sín-
drome ocorre no ambiente maternal, pois historicamente cons-
tata-se que a mulher sempre foi a mais indicada para perma-
necer com a guarda dos fi lhos, fato este que só tem mudado 
nas últimas décadas, desde o fi nal da década de 1990. O pai 
que antes se ausentava da criação por ínfi mos motivos, agora 
se torna mais presente, como nas hipóteses de guarda compar-
tilhada.
 Ocorre que a SAP também pode ser iniciada pelo geni-
tor não guardião que nos momentos de visitas, dentre outros, 
desfrutando da presença do fi lho, faz pedidos para que o fi lho 
vá morar com ele, assim, muitas crianças que estão moran-
do com a mãe, passam a querer morar com o pai, originando 
ai uma ação judicial de modifi cação de guarda, muitas vezes 
alegando uso de entorpecentes, maus tratos, agressão física, 
dentro outros. 
 
Consequências e Efeitos da SAP

 A SAP gera consequências tanto ao cônjuge alienado 
quanto ao alienador, mas os que mais sofrem são os fi lhos, 
independente de serem crianças ou adolescentes. As sequelas, 
caso não sejam tratadas podem persistir pelo resto da vida, 
pois houve a inserção de vínculos patológicos. 
 Para se estabelecer os efeitos prejudiciais que persis-
tem, é necessário salientar que são variáveis, pois cada criança 
tem uma personalidade, passou pela alienação em uma idade 
diferente e a situação real vivida com os pais é única. Porém, 
são muito complexos os confl itos emocionais, podendo se ma-
nifestar como:
 

[...] ansiedade, medo e insegurança, isolamento, tristeza 
e depressão, comportamento hostil, falta de organiza-
ção, difi culdades escolares, baixa tolerância à frustração, 
irritabilidade, enurese, transtorno de identidade ou de 
imagem, sentimento de desespero, culpa, dupla per-
sonalidade, inclinação ao álcool e as drogas, e, em ca-
sos mais extremos, ideias ou comportamentos suicidas 
(DANTAS, 2011).

 Como os sentimentos despertados nos fi lhos com rela-
ção ao pai alienado geralmente são de rancor e ódio ocorre a 

destruição de vínculos, que perduram por anos ou até a vida 
toda, tornando aquelas pessoas envolvidas estranhas umas às 
outras. 
 Devida atenção dever ser dada também aos casos em 
que os fi lhos notam a situação e resolvem se manifestar até 
mesmo no âmbito judicial, pedindo por iniciativa própria que 
deixem de morar com o pai ou mãe que estejam alienando ou 
o tenham alienado, numa tentativa de reaver seus vínculos.  
 
Advento da Lei da Alienação Parental – Lei 12.318 de 2010

 A Lei 12.318 de agosto de 2010, juntamente com o 
Estatuto da Criança e Adolescente, o Código Civil e a Consti-
tuição Federal resguardam os direitos dos fi lhos, dentre este 
rol destaca-se a convivência com a família, integridade moral 
perante um fato que a atingiu, no caso a separação dos pais, 
independente do motivo que tenha levado estes a tal decisão.
 O legislador estabelece no artigo 2º Lei n. 12.318/2010 
que: 

[...] considera-se ato de alienação parental a interferên-
cia na formação psicológica da criança ou do adolescen-
te 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 à ma-
nutenção de vínculos com este (BRASIL, 2010).

 Interessante o uso da nomenclatura genitor para asse-
gurar que tanto o pai quanto a mãe sejam possivelmente res-
ponsabilizados. Nesse diapasão foi feito ainda um rol exempli-
fi cativo das manifestações que confi guram alienação parental, 
dentre elas estão: difi cultar a autoridade parental, o contato 
do fi lho com o outro genitor, atrapalhar a convivência familiar, 
manter manifestações que desqualifi cam as atitudes do outro 
genitor, não compartilhar com o outro genitor informações e 
situações importantes da vida do fi lho, se mudar para local 
longínquo, sem justifi cativa com intuito de difi cultar o contato 
e convivência. 
 Havendo motivos para que se constate alienação pa-
rental, a requerimento ou de ofício, independente do momento 
processual e em ação autônoma ou incidental o processo tra-
mitará de forma prioritária, fazendo com que o juiz determine 
manifestação do Ministério Público e que seja realizada perícia 
psicológica ou biopsicossocial, tudo isto para assegurar a inte-
gridade psicológica dos fi lhos. Para tanto a Lei n. 12.318/2010 
requer que: 
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§ 1o O laudo pericial terá base em ampla avaliação psi-
cológica ou biopsicossocial, conforme o caso, compre-
endendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, 
exame de documentos dos autos, histórico do relaciona-
mento do casal e da separação, cronologia de inciden-
tes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame 
da forma como a criança ou adolescente se manifesta 
acerca de eventual acusação contra genitor;
§ 2o A perícia será realizada por profi ssional ou equipe 
multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, 
aptidão comprovada por histórico profi ssional ou acadê-
mico para diagnosticar atos de alienação parental;
§ 3o O perito ou equipe multidisciplinar designada para 
verifi car a ocorrência de alienação parental terá prazo de 
90 (noventa) dias para apresentação do laudo, prorrogá-
vel exclusivamente por autorização judicial baseada em 
justifi cativa circunstanciada.

 No que diz respeito à segurança no convívio entre o 
genitor e o fi lho, caso o alienador tente interferir nesse direito, 
a Lei n. 12.318 faz previsão expressa em seu artigo 6º de que: 

Caracterizados atos típicos de alienação parental ou 
qualquer conduta que difi culte a convivência de crian-
ça ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou 
incidental, o juiz poderá, cumulativamente ou não, sem 
prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal 
e da ampla utilização de instrumentos processuais aptos 
a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade 
do caso: 
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir 
o alienador; 
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do 
genitor alienado; 
III - estipular multa ao alienador; 
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biop-
sicossocial; 
V - determinar a alteração da guarda para guarda com-
partilhada ou sua inversão; 
VI - determinar a fi xação cautelar do domicílio da criança 
ou adolescente; 
VII - declarar a suspensão da autoridade parental. 
Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de en-
dereço, inviabilização ou obstrução à convivência fami-
liar, 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.

 Muitas polêmicas surgiram com relação à possibilida-
de de tipifi cação penal da alienação parental, desse modo, foi 
realizada audiência pública na Câmara dos Deputados cerce-
ando debate sobre esta questão e outras. Assim, manteve-se o 
entendimento de que essa tipifi cação penal deveria ser manti-
da para manter o caráter educativo e de prevenção.

As denúncias de abuso sexual, suas comparações e dife-
renciação com a SAP

 É necessário esclarecer que casos de abuso sexual in-
fantil intrafamiliar existem e que este tipo de abuso é uma das 
formas de violência contra menores arguidas em processos de 
separação. Grande parte da difi culdade em sua real constata-
ção é devido a pequena quantidade ou em alguns casos ine-
xistência de marcas físicas (DANTAS, STEPHANIE DE OLIVEIRA, 
2011). Devida atenção deve ser dada à caracterização do abu-
so sexual, que consiste na falta de consentimento do menor na 
relação com um adulto, e que a vítima acaba sendo obrigada 
tanto fi sicamente, se submetendo à força, quanto verbalmen-
te, sem ter discernimento para concordar ou não com o que 
está acontecendo.
 Muitas pesquisas constatam que os abusos ocorrem 
em todas as classes sociais, independente do nível cultural e 
outros aspectos, como religião seguida. 
 Diante do exposto, surge o polêmico e doloroso fato 
de que nos momentos de disputa da guarda, um dos mais re-
correntes motivos alegados é que houve prática de abuso se-
xual pelo outro genitor. Dentro do estudo da SAP, percebe-se a 
intenção e as ações para limitar tanto o contato entre os fi lhos 
e o outro genitor, podendo em boa parte dos casos constata-
rem-se certa patologia, envolvida em efeitos mais complexos, 
assim o alienante em meio aos diversos sentimentos que vem 
encarando, usa o falso argumento de que seu fi lho sofreu abu-
so sexual ou agressões físicas. No meio de toda essa disputa, o 
que não se percebe é que os maiores prejudicados com todos 
esses argumentos ardilosos usados são os fi lhos, estes que na 
maioria dos casos não tem culpa alguma sobre a separação 
dos pais.
 No que diz respeito aos aspectos jurídicos, quando 
ocorre tal denúncia, devido à complexidade da situação o ma-
gistrado possui o poder de conceder proteção à criança, expe-
dir ordem para que as visitas sejam suspensas e dependendo 
do caso em questão autorizar a realização de visitas acompa-
nhadas por terceiros. Enquanto o processo tramita o alienador 
detêm, mesmo que temporariamente uma vitória, é assim que 
ele enxerga, pois com a demora para que a perícia seja realiza-
da ele é que mantém a criança sobre os seus cuidados.
 Para que sejam tomadas providências maiores deve o 
abuso sexual ser realmente constatado.
 O que se lamenta com todo esse quadro, é que ocorreu 
um abuso psicológico grave, sendo considerado um grande 
fator para uma confusão psíquica, muitas vezes irreversível na 
vida da criança e lógico na sua relação com o acusado.
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Síndrome de Alienação Parental no Poder Judiciário 

Jurisprudência 
 
 Levando em consideração o fato de que a síndrome 
de alienação parental é um tema de estudo e atenção prática 
recente, não é encontrado um arcabouço grande de jurispru-
dências, pois há muita difi culdade ainda para determinação. 
 O primeiro caso de Síndrome de Alienação Parental 
que chegou ao Superior Tribunal de Justiça é oriundo a um 
confl ito de competência entre os juízos de Goiânia-Go e Para-
íba do Sul-RJ. O confl ito de competência 94723 RJ, teve como 
relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, constando a seguinte 
ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊN-
CIA. MENOR. AÇÕES CONEXAS DE GUARDA, DE MO-
DIFICAÇÃO DE CLÁUSULA, DE EXECUÇÃO E OUTRAS. 
GUARDA EXERCIDA PELA MÃE. MUDANÇA DE DOMICÍ-
LIO NO CURSO DA LIDE. IRRELEVÂNCIA. CPC, ART. 87. 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
I. Prevalece o art. 87 do CPC sobre a norma do art. 147, 
I, do ECA, que tem natureza absoluta quando, em cur-
so a ação originária, proposta regularmente no foro de 
residência do menor, o detentor da guarda altera seu 
domicílio.
II. Precedentes do STJ.
III. Inexistência de circunstância excepcional a indicar 
solução diversa.
IV. Confl ito conhecido, para declarar competente o Juízo 
de Direito da 3ª Vara de Família, Sucessões e Cível de 
Goiânia, GO, o suscitado.

 A sustentação da mãe para ensejar tal ação, se fun-
damentou em alegação de que o pai teria atitudes violentas e 
que abusou sexualmente da fi lha. Em contraposição, o pai ajui-
zou ação de guarda, alegando que a mãe sofreria de síndrome 
de alienação parental. No decorrer do processo contataram-se 
os problemas psicológicos da mãe. Assim, esta última que teve 
julgada improcedente uma ação em que tentava privar o pai 
do contato com os fi lhos, se mudou para o Rio de Janeiro. Com 
isto surgiram problemas devido à mudança de domicílio, mas 
o juiz da Terceira Vara de Família, Sucessões e Civil de Goiânia, 
determinou que o processo não se deslocasse para Paraíba do 
Sul, atual domicílio das crianças e da mãe.
 Nos termos do acórdão observa-se: 

Vistos e relatados estes autos, em que são partes as 
acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimi-
dade, conhecer do confl ito de competência e declarar 
competente a 3ª Vara de Família, Sucessões e Cível de 

Goiânia/GO, a suscitada, nos termos do voto do Sr. Mi-
nistro Relator. Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, 
Massami Uyeda, Sidnei Beneti, Carlos Fernando Mathias 
(Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região) e Fernando 
Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Ausente, 
justifi cadamente, o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

 O ministro relator considerou que as atitudes da mãe 
contrariavam o princípio do melhor interesse das crianças, 
“pois, mesmo com separação ou divórcio, é importante man-
ter um ambiente semelhante àquele a que a criança estava 
acostumada. Ou seja, a permanência dela na mesma casa e 
na mesma escola era recomendável (CONSULTOR JURÍDICO, 
2011).” O estabelecido pelo ministro Aldir Passarinho Junior 
vai de encontro com as disposições da Lei n. 12.318 que em 
seu artigo sexto, analisado anteriormente, dispõe sobre a mu-
dança de endereço injustifi cada, atrapalhando a convivência 
dos fi lhos com o outro genitor.

Psicologia Forense

 Nos casos em que o poder judiciário se depara com 
caso de Síndrome de Alienação Parental, recorre-se aos peri-
tos, estes são psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais. A de-
terminação feita para que os peritos atuem podem partir das 
partes que fazem a solicitação de assistentes e a autoridade 
judicial ou administrativa pode fazer uso das suas funções so-
licitando no âmbito da psiquiatria ou psicologia forense o co-
nhecimento clínico e cientifi co que possuem para auxiliar nos 
casos em questão. 
 Muitas vezes os rumos tomados no âmbito processual 
são oriundos das constatações técnicas feitas, pois as noções 
de psicologia forense dadas nos cursos de graduação em di-
reito, fato raro de acontecer, não sustentam e concedem aos 
profi ssionais, tanto o advogado, quanto ao magistrado conhe-
cimento sufi ciente para as situações verídicas. Interessante é o 
fato de que mesmo havendo inúmeros casos semelhantes que 
chegam as escrivanias, cada qual tem suas peculiaridades e o 
magistrado mesmo dotado de experiência e prática recorrente 
não pode arbitrar baseado em premissas suas, consultando as-
sim os peritos. 
 No que diz respeito à atuação do psicólogo da área 
jurídica, obsta as difi culdades encontradas por este, pois o cur-
rículo da maior parte das universidades brasileiras prepara os 
acadêmicos para o modelo clínico, e o psicólogo que realiza 
atuações na seara judicial, atua com os mais diversos tipos de 
situações.
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 Em razão do grande respaldo que vem ganhando a 
psicologia jurídica, tem aumentado também o número de pro-
fi ssionais na área. Contudo, para que isto ocorra o profi ssio-
nal que se interessar pelo judiciário terá seus conhecimentos 
jurídicos analisados, tanto para atuar com direito de família, 
quanto nas demais searas.
 No ordenamento jurídico brasileiro é encontrada fun-
damentação legal para atuação do psicólogo judiciário na 
Constituição Federal em seus artigos 226 e 227 ao estabelece-
rem:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial pro-
teção do Estado. 
Artigo 227. É dever de família, da sociedade e do Esta-
do assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dig-
nidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá- los a salvo de toda for-
ma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

 No que diz respeito ao importante instituto do Estatuto 
da Criança e do Adolescente, é feita menção aos servidores 
auxiliares da justiça esclarecendo: 

Artigo 150. Cabe ao Poder Judiciário, na elaboração de 
sua proposta orçamentária, prever recursos para manu-
tenção de equipe interprofi ssional,destinada a assesso-
rar a Justiça de Infância e da Juventude.
Artigo 151.Compete à equipe interprofi ssional, dentre 
outras atribuições que lhe forem reservadas pela le-
gislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante 
laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem assim de-
senvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, en-
caminhamento, prevenção e outros, tudo sob a imediata 
subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre 
manifestação do ponto de vista técnico (BRASIL, 2012).

 Como explicitado anteriormente, mesmo com as fun-
damentações legais encontradas e o respeito que vem sendo 
dada a atuação destes profi ssionais, principalmente na ques-
tão do trabalho em situações de síndrome de alienação paren-
tal, ainda é necessário que sejam criadas resoluções ou leis 
mais específi cas que resguardem essa função dentro do âmbi-
to judicial.

- Difi culdades encontradas pelo Poder Judiciário e Advo-
gados

 Com a identifi cação da SAP, no caso prático, o poder 

judiciário se torna um dos responsáveis por intervenções que 
interrompem o desenvolvimento e agravamento da síndrome. 
Mesmo em meio aos inúmeros processos e afazeres de suas 
atribuições o magistrado deve apreciar com cautela a situação, 
os laudos técnicos emitidos confi rmando a síndrome e determi-
nar medidas necessárias para resguardar a criança.
 Dentre as medidas cabíveis, foi formulado por Priscila 
Maria Corrêa da Fonseca um rol de providências a serem toma-
das: 

a) ordenar a realização de terapia familiar, nos casos em 
que o menor já apresente sinais de repulsa ao genitor 
alienado;
b) determinar o cumprimento do regime de visitas esta-
belecido em favor do genitor alienado, valendo-se, se 
necessário, da medida de busca e apreensão;
c) condenar o genitor alienante ao pagamento de multa 
diária, enquanto perdurar a resistência às visitas ou à 
prática que enseja a alienação;
d) alterar a guarda do menor, principalmente quando o 
genitor alienante apresentar conduta que se possa repu-
tar como patológica, determinando, ainda, a suspensão 
das visitas em favor do genitor alienante, ou que elas 
sejam realizadas de forma supervisionada;
e) dependendo da gravidade do padrão de comporta-
mento do genitor alienante ou diante da resistência dele 
perante o cumprimento das visitas, ordenar sua respec-
tiva prisão (Fonseca, 2006).

 Visando bons resultados, os advogados também de-
vem ao tomar conhecimento da situação e ao ser procurado 
pelo alienante e perceber o que se passa buscando preservar a 
criança do que esta acontecendo. 
 Ainda hoje, tendo em vista os recentes esclarecimentos 
sobre a síndrome, os poucos dois anos de vigência da Lei n. 
12.318 e a pouca jurisprudência, reconhece-se a difi culdade 
para que tanto magistrados e advogados encontrem soluções 
e atuem priorizando os direitos fundamentais das crianças e 
adolescentes envolvidos.
 Felipe Niemezewski da Rosa acredita que cada vez 
mais chegará ao conhecimento dos tribunais e do público, uma 
orientação e conscientização sobre a síndrome. Isso deve se 
dar com o auxílio dos psicólogos e assistentes sociais junto 
ao poder judiciário (ROSA, 2008). O ideal é que quanto maior 
o discernimento sobre o assunto se torne menor o número de 
ocorrências e consequentemente os problemas supramencio-
nados, decorrentes da SAP. Algumas estatísticas apontam que 
80% dos fi lhos de pais que se divorciaram sofreram algum tipo 
de alienação parental, fazendo com que se estime o número de 
20 milhões de crianças que sofreram tal violência (APRENDA A 
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VALORIZAR, 2012).
 No momento em que o juiz for proferir sentença, não 
pode deixar de observar o que o terapeuta ou o profi ssional 
nomeado colocou nos laudos como importantes para o trata-
mento e assim determinar as penalidades de modo expresso 
na sentença.

CONCLUSÃO

 Diante de todo o exposto, constata-se a difi culdade 
em determinar casos de alienação parental, problema este que 
requer a ação de magistrados, advogados e técnicos como psi-
cólogos e psiquiatras. 
 A atenção recente dada pelo legislador no Brasil, fez 
com que entrasse em vigor em agosto de 2010 a Lei n. 12.318, 
dispondo de forma clara os meios para identifi car, desenvolver 
processo e consequências em casos de síndrome de alienação 
parental. De grande valia esse instituto, tentando preservar di-
reitos das crianças e dos demais envolvidos também nesse tipo 
de situação, direitos estes que estão inseridos no Estatuto de 
Criança e do Adolescente e Constituição Federal. 
 A importância do acompanhamento psicológico inicia-
do a partir da decisão judicial de que haja interferência em 
casos suspeitos, é grande responsável pela descoberta e enca-
minhamento de soluções para problemas momentâneos e fu-
turos gerados por um processo de separação traumático. Devi-
do respeito deve ser dado pelos magistrados e advogados aos 
laudos e pareceres emitidos por pessoal especializado sobre 
o quadro psicológico e mental dos envolvidos. Ainda mesmo 
que não se tenha um currículo universitário no Brasil, principal-
mente nos cursos de Direito e Psicologia que preparem melhor 
os futuros profi ssionais para atuarem com mais perspicácia em 
casos de alienação parental.
 Por fi m, vale destacar a atitude do Instituto Brasilei-
ro de Direito de Família que no dia 12 de outubro de 2012, 
lançou com intenção de estimular a conscientização da socie-
dade sobre o assunto “Campanha Permanente de combate à 
Alienação Parental. A campanha é uma parceria da Associação 
Brasileira Criança Feliz - ABCF com a Ordem dos Advogados do 
Brasil, seccional Rio Grande do Sul, por meio da Escola Supe-
rior de Advocacia (IBDFAM, 2012)”. Para auxiliar nos trabalhos 
de expansão do tema foi criada a Cartilha Vidas em Preto e 
Branco, abordando a Alienação Parental.
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