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ALIENAÇÃO PARENTAL

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo analisar a Lei nº 12.318/210 (Lei da Alienação Parental), sob os

aspectos do perfil do alienador e das consequências psicológicas nas crianças envolvidas nas discussões entre

seus pais e as sanções legais ao alienador.

CONCLUSÃO 

A Lei 12.318/2010 teve sua aprovação em

26/08/2010, tratando somente da alienação

parental, considera-se que a alienação afeta o

psicológico da criança alienada, por sua vez pode

ser promovida ou induzida por um dos genitores ou

por quem tenha a criança sob custódia.

Figura 1: Alienação sendo praticada pela mãe
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O presidente da República sancionou a Lei nº 12.318,

que dispõe sobre a alienação parental. Na prática, a

nova norma pune pais e mães que tentam colocar

seus filhos contra o ex-marido e ex-esposa. A nova

legislação prevê multa, a ser definida pelo juiz,

acompanhamento psicológico ou perda da guarda da

criança. A lei citada acima, prevê que o juiz, ao

detectar indícios de ocorrência de alienação parental,

deverá determinar perícia psicológica ou psicossocial,

por profissional ou equipe multiprofissional com

experiência comprovada em diagnosticar atos de

alienação parental.

Estas crianças alienadas, herdam os sentimentos

negativos que os genitores sofrem, devido a

dissolução da união familiar. É como se elas, as

crianças, também tivessem sido traídas,

abandonadas, pelo pai (ou mãe). Com isto, um ser

inicialmente mais puro, a criança, passa a refletir os

sentimentos negativos herdados. Tendem, em um

primeiro momento, a se reprimir, a se esconder,

perdem o foco na escola, depois se revoltam, criam

problemas na escola ou no círculo de amizades.

Com o tempo, passam a acreditar que o outro

afastado é realmente o vilão que o guardião pintou.
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