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ALIENAÇÃO PARENTAL
INTRODUÇÃO

Na data de 26 de agosto de 2010 fora publicada a Lei de Alienação Parental (Lei nº. 12.318/2010), tendo como

objetivo principal conferir maiores poderes aos juízes, a fim de proteger direitos individuais da criança e do

adolescente, vitimas de abuso exercido pelos seus genitores. Ademais, este é um assunto de extrema

relevância, por envolver direito fundamental da criança de ter uma convivência familiar saudável.

CONCLUSÃO

O artigo 2º da Lei 12.318/2010 traz descrito o

conceito de Alienação Parental. Muitas vezes, ao

término de um relacionamento conjugal pode surgir

desavenças e ressentimentos entre o casal, e

ainda, a tendência à vingança e represália,

acarretando, via de regra, o afastamento da

convivência dos filhos com o causador da dor e de

seus demais familiares. Essa situação é conhecida

como Síndrome da Alienação Parental. A lei ora

comentada tem um caráter mais educativo, no

sentido de conscientizar os pais, de maneira a

afastar a prática da violência e do abuso.
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A prática de Alienação Parental não priva a criança e o

adolescente somente de seu direito fundamental de ter

uma convivência saudável dentro do âmbito familiar,

mas acima disso, priva-os de conservarem sua

inocência. A Lei 12.318/2010 traz mudanças

significativas no campo do Direito de Família, visando

prevenir que essas práticas aconteçam. O principal

prejuízo para a criança que sofre alienação parental é

desenvolver uma visão distorcida sobre um de seus

genitores e, posteriormente, perceber que foi privada

do contato com um de seus pais, o que poderá levá-la

a se voltar contra o alienador. Combater essa prática

degradante é questão de justiça, pois a alienação

parental pode acarretar graves distúrbios psicossociais

em crianças e adolescentes.

A Lei em questão também estendeu os seus efeitos,

não apenas aos pais, mas também aos avós e

quaisquer outras pessoas que tenham a guarda ou

a vigilância do incapaz. O juiz pode afastar o filho

do convívio da mãe ou do pai, mudar a guarda e o

direito de visita e até impedir a visita. Pode ainda

destituir ou suspender o exercício do poder

parental. Assim, o juiz pode agir de ofício, bem

como o Ministério Público, que dispõe de legiti-

midade para a demanda. Ocorrendo regularmente o

procedimento de apuração da prática de alienação

parental, determinado pelo juiz, que deverá ocorrer

em até 90 dias, a lei especifica, no art. 6º, as

sanções aplicáveis ao agente infrator.

Maria Berenice Dias dispõe que, além dos pais, é

possível que algum parente se sinta vítima da

alienação parental e este terá direito de intentar uma

ação. Em relação a mensagem de veto da Lei nº

12.318/2010, esta sofreu veto de seus art. 9º e 10, por

contrariedade ao interesse público. Já o artigo 10º Foi

vetado pelo fato de que o Estatuto da Criança e do

Adolescente já contempla mecanismos de punição

suficientes para inibir os efeitos da alienação parental,

como a inversão da guarda, multa e até mesmo a

suspensão da autoridade parental.


