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RESUMO 

Discorre-se, nesta dissertação, acerca da possibilidade de mitigação da parentalidade 

socioafetiva. Tal instituto consiste na formação de vínculo de parentesco decorrente de 

relação de casamento ou de união estável do pai ou da mãe, cujo consorte passa a ter uma 

relação de afeto com o filho de seu consorte. Este estudo se justifica pela necessidade de se 

identificar e analisar as consequências nocivas que poderão sobrevir aos infantes inseridos em 

cenários de rompimentos familiares conflituosos. Definiu-se como objetivo principal desta 

pesquisa analisar se a pluriparentalidade, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal no tema 

de Repercussão Geral 622, contraria ou não os princípios constitucionais concebidos como 

alicerce de todo o ordenamento jurídico e do movimento civil constitucional, sobretudo 

considerando o princípio da proteção à criança e ao adolescente. Do ponto de vista 

metodológico, o trabalho se pautou pelo método hipotético-dedutivo, bem como se 

caracterizou pelo aspecto qualitativo, puro e teórico. Além disto, recorreu-se a fontes 

bibliográficas, como livros e periódicos. Para tanto, buscou-se, inicialmente, abordar o 

fenômeno jurídico da multiparentalidade, seus efeitos e a possibilidade jurídica de seu 

reconhecimento. Por conseguinte, considerou-se uma análise acerca da alienação parental e 

sua influência nas relações socioafetivas e pluriparentais. Posteriormente, evidenciou-se o 

eixo temático da solução dos conflitos familiares à luz do melhor interesse do infante. Com 

base nos estudos dos princípios gerais do direito de família e nos ensinamentos da 

metodologia civil e constitucional, a judicialização de sentimentos humanos não se mostra 

compatível com o projeto constitucional, ensejando a criação de institutos anômalos ao 

projeto constitucional, tal como a multiparentalidade, que pode aumentar o risco da 

ocorrência de práticas alienatórias, contrariando, assim, a diretriz constitucional de proteção 

ao superior interesse das crianças e dos adolescentes. Verificou-se também que o tema de 

Repercussão Geral 622, autorizando a inserção concomitante em um mesmo registro civil da 

parentalidade biológica e socioafetiva, colide frontalmente com os princípios constitucionais e 

com os valores defendidos pelo constituinte originário, sendo tal viés interpretativo contrário 

às diretrizes da metodologia civil-constitucional, atingindo-se, assim, o objetivo principal 

desta pesquisa. Desta maneira, admite-se a ideia de que tal interpretação se caracteriza como 

claro ativismo judicial, pois em nenhum momento o legislador ampara ou autoriza tal viés 

interpretativo, seja por meio do processo constituinte originário ou, posteriormente, com a 

elaboração e promulgação do Código Civil. 

Palavras-chave: Paternidade socioafetiva. Multiparentalidade. Afeto. Repercussão Geral 622. 





 

ABSTRACT 

This dissertation discusses the possibility of mitigating socio-affective parenting. Such an 

institute consists in the formation of a family relationship resulting from a marriage or stable 

union relationship between the father or mother, whose consort starts to have an affectionate 

relationship with the son of his consort. This study is justified by the need to identify and 

analyze the harmful consequences that may befall infants inserted in conflicting family 

breakdown scenarios. It was defined as the main objective of this research to analyze whether 

pluriparenting, authorized by the Federal Supreme Court in the theme of General 

Repercussion 622, contradicts or not the constitutional principles conceived as the foundation 

of the entire legal system and the constitutional civil movement, especially considering the 

principle of protection for children and adolescents. From a methodological point of view, the 

work was guided by the hypothetical-deductive method, as well as being characterized by the 

qualitative, pure and theoretical aspect. In addition, bibliographic sources were used, such as 

books and periodicals. To this end, we initially sought to address the legal phenomenon of 

multi-parenting, its effects and the legal possibility of its recognition. Therefore, an analysis 

about parental alienation and its influence on socio-affective and pluriparental relationships 

was considered. Subsequently, the thematic axis of the solution of family conflicts was 

highlighted in the light of the infant’s best interest. Based on studies of the general principles 

of family law and the teachings of civil and constitutional methodology, the judicialization of 

human feelings is not compatible with the constitutional project, allowing the creation of 

anomalous institutes to the constitutional project, such as multiparenting, which it may 

increase the risk of alienating practices, thus contradicting the constitutional guideline for 

protecting the best interests of children and adolescents. It was also found that the theme of 

General Repercussion 622, authorizing the concomitant insertion in the same civil register of 

biological and socio-affective parenting, collides head-on with the constitutional principles 

and with the values defended by the original constituent, being such an interpretative bias 

contrary to the guidelines of civil-constitutional methodology, thus reaching the main 

objective of this research. In this way, the idea is accepted that such an interpretation is 

characterized as clear judicial activism, since at no time does the legislator support or 

authorize such interpretative bias, either through the original constituent process or, later, with 

the elaboration and promulgation of the Code Civil. 

Keywords: Socio-affective paternity. Multiparenting. Affection. General Repercussion 622. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ordenamento jurídico brasileiro, a proteção da família possui especial destaque, 

pois se encontra expressamente encravada no art. 226, caput, do diploma constitucional. 

Acrescenta-se à tal proteção a previsão esculpida no art. 227, caput, a qual determina como 

absoluto o dever da família, da sociedade e do Estado, de garantir à criança e ao adolescente, 

condições necessárias para seu pleno e saudável desenvolvimento físico, psíquico e 

profissional, mantendo-os a salvo de toda espécie de negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade e opressão. 

Nesse sentido, ocorre o surgimento do princípio constitucional da proteção ou do 

melhor interesse da criança e do adolescente, que no cenário de ruptura familiar deverá ser 

resguardado de qualquer mal, devendo ter seus interesses priorizados e protegidos em 

detrimento de quaisquer outros interesses dos consortes litigantes. 

Discorre-se, nesta dissertação, acerca da possibilidade de mitigação da parentalidade 

socioafetiva. Tal instituto consiste na formação de vínculo de parentesco decorrente de 

relação de casamento ou de união estável do pai ou da mãe, cujo consorte passa a ter uma 

relação de afeto com o filho de seu consorte. Vale ressaltar o lado positivo de tal vinculação 

de parentesco, pois, indubitavelmente, o afeto deve ser meio norteador das relações familiares 

contemporâneas. Mas, em que pese tal afirmação, sua aplicabilidade deverá ocorrer de 

maneira mitigada, porque é inegável que se trata de judicialização de sentimentos humanos, 

por si sós subjetivos e voláteis, os quais ensejam a multiparentalidade, também conhecida 

como pluriparentalidade, a qual consiste na possibilidade de um mesmo indivíduo ter, em seu 

registro civil, até dois pais, duas mães ou oito avós. 

Justifica-se esta pesquisa pela necessidade de se identificar e analisar as consequências 

nocivas que poderão sobrevir aos infantes inseridos em cenários de rompimentos familiares 

conflituosos. Tal alargamento dos vínculos de parentesco é fundamentado em sentimentos 

humanos, os quais se encontram atrelados às vivências individuais de cada indivíduo, 

emergindo, com isso, os supostos princípios constitucionais da afetividade ou da felicidade. 

Destaca-se que este estudo está relacionado à linha de pesquisa do Programa de Pós-

Graduação em Direito, do Curso de Mestrado do Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7), 

Fortaleza/CE, com área de concentração em “Relações Privadas e Desenvolvimento” e linha 

de pesquisa em “Relações Privadas, Direitos Humanos e Desenvolvimento”. 

No aspecto metodológico, a pesquisa se pautou pelo método hipotético-dedutivo, 

levando-se em conta o axioma de que a pluriparentalidade viola a diretriz constitucional de 
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proteção ao superior interesse das crianças e adolescentes. Em determinados momentos, 

empregou-se o método dedutivo, ensejando a criação de hipóteses que funcionaram como 

premissas iniciais. Caracteriza-se também pelo aspecto qualitativo, puro e teórico. Neste 

sentido, além da inquietação atrelada aos fatos sociais, recorre-se a fontes bibliográficas, 

como livros e periódicos, para abrilhantar o estudo. 

À vista disso, o presente trabalho apresenta como objetivo geral analisar se a 

pluriparentalidade, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no tema de Repercussão 

Geral 622, contraria ou não os princípios constitucionais, concebidos como alicerce de todo o 

ordenamento jurídico e do movimento civil constitucional, sobretudo considerando o 

princípio da proteção à criança e ao adolescente. 

Já os objetivos específicos são: verificar a incompatibilidade da multiparentalidade 

com a proteção das crianças e adolescentes; investigar uma maior incidência do risco de 

ocorrência de condutas alienatórias em famílias pluriparentais; e estudar a possibilidade de 

mitigação da parentalidade socioafetiva como meio de solução para os conflitos familiares. 

Para tanto, esta dissertação se encontra delineada em cinco seções, onde a primeira 

seção trata desta introdução, abrangendo a delimitação do tema, os objetivos, a justificativa, a 

metodologia utilizada e a apresentação das seções elaboradas neste estudo. 

Na segunda seção, destaca-se a releitura da instituição da família, desde a perspectiva 

jurídica romanista até a releitura atual, deixando de lado a perspectiva autoritária e egoísta, 

anteriormente presente, representada pelo chefe de família, dando margem à conjuntura  

da família como núcleo de formação humana, onde cada indivíduo que a compõe possui 

relevante importância. Foram analisados, também, os princípios constitucionais que 

supostamente justificariam a parentalidade socioafetiva e a multiparentalidade, dando especial 

atenção ao papel jurisdicional na criação da paternidade socioafetiva. 

A terceira seção aborda, inicialmente, os princípios gerais do direito de família.  

Na sequência, analisa-se o fenômeno da alienação parental, desde sua detecção, características 

e consequências, até sua incidência em famílias socioafetivas e pluriparentais, considerando 

um olhar de tais institutos sob a perspectiva da proteção e do melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

Na quarta seção, consideram-se meios e institutos que se voltam à resolução dos 

conflitos familiares. Sempre zelando pelo melhor interesse e pela proteção dos infantes, 

busca-se demonstrar o primordial papel do acesso à justiça, da mediação e da guarda 

compartilhada, como meios para dirimir o conflito existente no cenário de rompimento 

familiar, onde a animosidade entre os litigantes tende a aumentar em virtude dos sentimentos 
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de raiva e rancor, esquecendo-se dos interesses dos filhos que deveriam ter primordial 

atenção. Nesta perspectiva, analisa-se a possibilidade de mitigação da parentalidade 

socioafetiva, levando-se em consideração a proteção e o melhor interesse dos menores. 

Por fim, a quinta seção apresenta a conclusão deste estudo, a qual tem embasamento 

na demonstração dos resultados obtidos, sendo contextualizadas as contribuições deste 

trabalho e expostas as limitações e sugestões para futuras pesquisas. 
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2 A EVOLUÇÃO DO INSTITUTO DE FAMÍLIA CALCADA PELA PERSPECTIVA 

AFETIVA DA PARENTALIDADE, SOB A ÓPTICA DOS PRINCÍPIOS 

NORTEADORES DO DIREITO DE FAMÍLIA: A INSEGURANÇA JURÍDICA DA 

MULTIPARENTALIDADE 

Nesta seção, explana-se a importante temática relacionada ao instituto jurídico da 

multiparentalidade, abordando seu conceito, reconhecimento jurídico em situações atuais, 

fazendo uma reflexão sobre os fatores positivos e negativos do referido instituto jurídico 

presente no ordenamento jurídico pátrio. 

Em reflexão sobre as novas perspectivas seguidas pelo direito de família, tem-se como 

resultado a inexistência de um paradigma pronto, ou seja, parâmetros certos e precisos de 

encaixe e modelagem para todas as modalidades de situações jurídicas que surgem 

diariamente no seio da sociedade contemporânea. 

Buscando destacar a vedação ao retrocesso ao que já foi alcançado – mas sempre 

ponderando que o principal objetivo do ordenamento jurídico reside em propiciar segurança 

jurídica e soluções eficazes aos problemas surgidos no seio social –, no que diz respeito ao 

surgimento de novas realidades, Fachin afirma que “Envolve, por certo, rompimento e 

superação. Novas famílias, novo Direito, novos filhos, novos princípios”1. 

Atrelando a mudança da realidade social com o passar dos anos, tem-se como 

consequência imediata uma mudança no ordenamento jurídico, em cada ramificação do 

direito, sendo o ramo do direito de família um dos mais atingidos nessas modificações. Nesta 

perspectiva, com suporte nas ponderações de Paiano, seria possível a coexistência de 

parentalidades, ocorrendo uma flexibilização da certeza de que apenas a paternidade biológica 

seria exclusiva e certa, deste modo, poderia coexistir conjuntamente o reconhecimento da 

paternidade biológica e socioafetiva, concebendo a denominada “multiparentalidade”, 

também conhecida por “pluriparentalidade”.2 

Tal instituto é conceituado por Bunazar como “[...] a possibilidade de uma pessoa 

possuir mais de um vínculo parental materno e/ou paterno ao mesmo tempo”3, devendo esta 

ideia ser complementada pelas ponderações de Zarzana, onde afirma que o instituto da 

                                                
1 FACHIN, Luiz Edson. A nova filiação: crise e superação do estabelecimento da paternidade. In: PEREIRA, 

Rodrigo da Cunha (coord.). Repensando o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 123. 
2 PAIANO, Daniela Braga. A família atual e as espécies de filiação: da possibilidade jurídica da 

multiparentalidade. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017, p. 153. 
3 BUNAZAR, Maurício. Pelas portas de Villela: um ensaio sobre a pluriparentalidade como realidade 

sociojurídica. RDF, São Paulo, n. 59, p. 63-73, abr./maio 2010. p. 64. Disponível em: https://edisciplinas.usp. 
br/pluginfile.php/5825/mod_resource/content/1/seminário%201F.pdf. Acesso em: 5 mar. 2020. 
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multiparentalidade “[...] é na verdade a constituição de parentes juridicamente ligados e 

reconhecidos e registrados como tal, por vínculos de afetividade, sob a égide do princípio da 

dignidade humana”4. 

Pautados pelas ponderações dos referidos autores, pode-se, portanto, concluir que o 

instituto da multiparentalidade reside na possibilidade de uma pessoa conter em seu registro 

civil de nascimento o reconhecimento concomitante de variados vínculos de parentesco, tanto 

socioafetivo como biológico, podendo possuir duas mães, dois pais, oito avós, ensejando 

todos os efeitos jurídicos provenientes dos vínculos de parentesco, sejam eles atinentes à 

guarda e ao regime de convivência, à pensão alimentícia, à herança etc. 

Para se entender melhor a dogmática abordada, faz-se necessário analisar a evolução 

histórica da família, intrinsicamente relacionada com a evolução social. Nos tempos 

contemporâneos, impõe-se, também, aos construtores do direito a utilização de conhecimentos 

clássicos e doutrinas metodológicas de pesquisa para compreender a ampla dimensão dos 

vínculos de parentesco na família moderna, sendo abordado este instituto no tópico 

subsequente. 

2.1 O INSTITUTO DE FAMÍLIA SOB A ÓPTICA DAS DOUTRINAS CLÁSSICAS E 

CONTEMPORÂNEAS 

Mesmo respeitando outras ramificações presentes no ordenamento jurídico, que 

indubitavelmente exercem papel de extrema importância na vida dos seres humanos, cada 

uma em sua esfera de atuação jurídica, entende-se que a ramificação jurídica mais próxima da 

vida humana está personificada no direito de família, mais precisamente na instituição da 

família, pois cada pessoa que vem ao mundo se torna participante de alguma unidade familiar, 

estando a ela atrelado por toda sua existência, ensejando, também, consequências desta 

ligação após o falecimento deste membro. 

Com a chegada da maturidade, os indivíduos constituem uma nova família, seja ela 

gerada pelo casamento ou pela união estável, mas não perdem os vínculos com sua unidade 

familiar originária, fato que perdura por toda a existência do indivíduo, mesmo que este 

possua pouco ou nenhum contato com os membros da sua família primária. 

                                                
4 ZARZANA, Dávio. Família com multiparentalidade é constitucional? In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 

CARVALHO, Paulo de Barros; BERTELLI, Luiz Gonzaga; BIAGINI, João Carlos (org.). A família na 
Constituição brasileira. São Paulo: Noeses, 2019, p. 154. 
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Conforme Zainaghi e Villas Bôas, o vocábulo “família” deriva do latim famulus, 

expressão empregada contextualmente para descrever “escravo doméstico”, termo este  

que surgiu na Roma antiga, onde se intitulava um grupo que era subjugado à escravidão 

agrícola.5 

O termo “família”, na linguagem jurídica romana, possui muitas variações e 

significados, e em seu significado essencial transcreve a realidade onde um conjunto  

de indivíduos que está sujeito ao poder e à autoridade de um chefe, denominado 

“paterfamilias”.6 

O centro familiar romano “[...] é de base patriarcal, girando em torno do paterfamilias 

ao qual se subordinam todos os descendentes, indefinidamente, até sua morte”7. Sendo assim, 

o paterfamilias exercia funções de sacerdote, juiz e dirigente familiar, pois era encarregado de 

chefiar o culto religioso doméstico, era o guardião e administrador do patrimônio familiar, 

sendo responsável, também, pela direção e resolução dos problemas relacionados às pessoas 

que estavam sob sua tutela. 

No que diz respeito ao poder do paterfamilias, Carletti defende a premissa de que o 

poder do paterfamilia possui caráter unitário, onde exerce, de maneira isonômica, o domínio 

sobre coisas, indivíduos e escravos.8 

O principal marco característico do poder do paterfamilia é o direito de disposição 

física do filho, ou seja, o direito de vida ou morte do filho, sendo a morte do filius consentida 

por lei. Mas se ressalta que tal conduta possuía caráter excepcional, uma vez que este poder 

era abrandado pela religião, pela moral e, principalmente, pelos vínculos afetivos, pois, em 

regra, o paterfamilias normalmente figurava como pai ou ascendente das pessoas sujeitas a 

seu poder. Neste sentido, Carletti destaca que filius, assim como o escravo, 

[...] é órgão de aquisição para o pater: tudo aquilo que adquire com o próprio 
trabalho ou mediante atos jurídicos vai automaticamente ao pater. Os submetidos ao 
poder, livres ou escravos, podem tornar melhor, mas não pior a situação do pater; 
assim, este não responde pelas obrigações do filius ou escravo.9 

                                                
5 ZAINAGHI, Domingos Sávio; VILLAS BÔAS, Regina Vera. O direito de família no contexto das 

transformações sociais contemporâneas: avanços e retrocessos. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 
CARVALHO, Paulo de Barros; BERTELLI, Luiz Gonzaga; BIAGINI, João Carlos (org.). A família na 
Constituição brasileira. São Paulo: Noeses, 2019, p. 199. 

6 CARLETTI, Amilcare. Curso de direito romano. São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 
1999, p. 172. 

7 LUIZ, Antônio Filardi. Curso de direito romano. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999, p. 64. 
8 CARLETTI, op. cit., p. 177. 
9 Ibid., p. 178. 
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Para entender melhor sobre o parentesco romano, Tabosa10 lecionou, a seguir, sobre as 

três modalidades que compunham este parentesco, quais sejam: adgnatio, cognatio e por 

afinidade. 

Adgnatio consistia no parentesco pelo lado paterno – deste modo, nenhuma mulher 

poderia ser chefe de família –, bem como no vínculo jurídico de parentesco civil que 

interligava os indivíduos submetidos à autoridade e poder do mesmo pater, era alicerçado 

pela autoridade do paterfamilias, sendo o parentesco legal adotado pelo direito romano. 

O cognatio residia no vínculo de parentesco gerado pelos laços sanguíneos, e poderia 

ocorrer tanto em linha masculina como feminina. Essa modalidade era reconhecida pelos 

romanos, mas não produzia quaisquer consequências jurídicas. “Adgnatio e cognatio 

normalmente coincidem; filhos e descendentes do pater, enquanto estão sob seu poder, são 

contemporaneamente entre si adgnati e cognati”11. 

Por fim, tem-se o parentesco por afinidade – expressão surgida do latim adfinitatem e 

que possui significado etimológico de aproximação –, que consistia no parentesco 

estabelecido entre o cônjuge e os parentes interligados ao outro cônjuge por laços sanguíneos. 

Após a abordagem deste liame de parentesco, faz-se necessário destacar como se dava 

a filiação no direito romano, pois, ao se buscar as raízes do instituto jurídico, é possível 

compreender melhor os efeitos contemporâneos. 

Nesse aspecto, alicerçados pelos ensinamentos de Carletti, pode-se concluir que a 

filiação no período romano se dividia em duas modalidades, quais sejam: a legítima e a 

natural. A primeira se vincula a um matrimônio válido, sendo os filhos gerados por essa união 

chamados de iusti ou legitimi. A segunda modalidade de filiação é a natural que se baseia 

sobre o simples ato de procriação, sendo tal ato praticado fora do matrimônio.12 

Destaca-se que o critério de legitimação era resolvido pela validade matrimonial, que 

tem como marco temporal a concepção na constância do matrimônio, na qual era excluído o 

filho que tenha sido concebido durante o matrimônio, desde que nascido antes de 182 dias da 

conclusão matrimonial, ou em caso de nascimento não depois de 300 dias da dissolução da 

união conjugal. 

Nesse sentido, Alves destaca três categorias de filiação presentes no direito romano, 

sendo as duas primeiras presentes no direito romano clássico e a terceira no direito romano 

pós-clássico: 

                                                
10 TABOSA, Agerson. Direito romano. 2. ed. Fortaleza: FA7, 2003, p. 172. 
11 CARLETTI, 1999, p. 177. 
12 Ibid., p. 189. 
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Quanto aos filhos legitime (ou iusti) que seguem a condição do pai, há relações, que 
independem da patria potestas, entre eles e seus pais. Pais e filhos que são ligados 
pelo parentesco consanguíneo (cognatio) têm, entre si direitos e deveres. Para o filho 
que não observe o dever moral de respeito e reverência (obsequium, pietas), há até 
sanções que são impostas, em caso de insultos ou maus-tratos, pelos praefectus urbi. 
Os genitores sem a autorização do pretor, não podiam ser citados em juízo por seus 
filhos. A estes também não era lícito intentar contra os pais ação infamante. Além 
disso, era proibido deporem uns contra os outros em juízo. Por outro lado, os pais, 
com relação aos filhos, gozavam do beneficium competentiae. Entre ambos, 
reciprocamente, havia direito a alimentos (que surge, no principado, com caráter 
excepcional, e, a pouco e pouco, se vai tornando um instituto estável), a pagamento 
de resgate; e a sucessão hereditária. 
Com relação aos filhos uulgo quaesiti (ou uulgo concepti ou spurii), não tem eles, 
juridicamente, pai. Não há no direito romano a possibilidade de o pai natural 
reconhecê-los, ou legitimá-los. [...] os vulgo quaesiti nascem sui iuris (pois não 
estão sujeitos a ascendentes masculinos); entram na família materna e gozam ali de 
todos os direitos decorrentes do parentesco consanguíneo (cognatio). Sua mãe tem o 
dever de educá-los. Entre mãe e filhos há reciprocamente direito a alimentos e 
direitos sucessórios. 
Finalmente, quanto aos naturales liberi que, como salientamos, eram, no direito  
pós-clássico, os filhos nascidos de concubinato, além de poderem, pela legitimatio 
(legitimação), tornar-se filhos legítimos, estavam sujeitos a regime especial; entre 
pai e naturales liberi há, reciprocamente, direitos a alimentos, e direito restrito de 
sucessão ad intestato; demais, a capacidade, de ambos, de dar ou receber, um do 
outro, liberalidade inter vivos ou mortis causa sofre restrições.13 

Diante de tal evolução do instituto da filiação no direito romano, é possível afirmar 

que, na Roma antiga, o parentesco civil era o agnatio. Com os avanços da sociedade e dos 

institutos jurídicos, este parentesco evolui para o cognatio, pois, desde o período justinianeu, 

os vínculos de parentescos maternos se encontravam em situação harmônica aos paternos, 

observando-se os princípios norteadores aos graus desse parentesco. 

Outro ponto que merece ser destacado pelos ensinamentos de Alves reside na 

característica de a família romana ser fortemente patrimonial, fato evidenciado, pois os filhos 

uulgo quaesiti não legítimos não possuíam qualquer direito relacionado à pessoa do pai, seja 

ele alimentício ou sucessório, nem mesmo qualquer possibilidade de que o pai natural possa 

legitimá-los ou reconhece-los como filhos, transparecendo a premissa de que a afetividade 

pouco importava frente ao viés patrimonial característico da família romana.14 

Notadamente, o instituto de família evolui juntamente com a sociedade, onde se impõe 

aos construtores do direito a utilização de conhecimentos sobre as clássicas e atuais doutrinas 

versadas em analisar o ramo jurídico familiar, pugnando pela aplicabilidade de conhecimentos 

metodológicos de pesquisa no intuito de aperfeiçoar o entendimento jurídico às necessidades 

e problemas surgidos na sociedade contemporânea. 

                                                
13 ALVES, José Carlos Moreira. Direito romano. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 666-667. 
14 Ibid., p. 667. 
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2.2 A FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA PELA ÓTICA DAS DOUTRINAS CLÁSSICAS E 

ATUAIS, APLICADAS PELAS METODOLOGIAS DA ARGUMENTAÇÃO 

JURÍDICA ALIADAS À TEORIA DO PENSAMENTO COMPLEXO 

Como mencionado anteriormente, no direito romano, com a evolução da sociedade, os 

vínculos de parentesco familiar passaram a ser regidos pelos laços sanguíneos, em latim, 

cognatio. Deste modo, a nomenclatura “família natural” era empregada para caracterizar a 

família ligada por laços sanguíneos ou ligadas pela emotividade, período em que tinha como 

componentes o pai, a mãe e os filhos gerados dessa união, ou unicamente por um dos 

cônjuges, sendo que, via de regra, pendia o parentesco no lado masculino da união conjugal.15 

Em meados dos anos de 1760 a 1840, ocorreu um grande efeito histórico denominado 

de Revolução Industrial. Este evento marcou o nascimento da indústria de produção, 

substituindo o trabalho artesanal pelo assalariado com o uso de máquinas na linha de 

produção das indústrias, ensejando um efeito migratório da população europeia que 

predominantemente vivia no campo e que se descolou para os grandes centros urbanos à 

procura de melhores oportunidades. 

Nesse período, a mulher começa a figurar como participante ativa do mercado de 

trabalho, com tal efeito, a educação da prole começa a ser partilhada com as escolas, a renda 

familiar aos poucos vai deixando de ser da responsabilidade exclusiva do esposo. 

Com a mudança de valores sociais e culturais, a mulher deixou de exercer o papel de 

uma mera coadjuvante no cenário familiar, passando a exercer conjuntamente com o marido o 

papel de protagonista, o que ensejou a perda da importância da família no estilo patriarcal, 

onde a autoridade do marido era inquestionável. 

Como a evolução social nem sempre é acompanhada pela evolução doutrinária, tem-se 

que destacar a significativa contribuição dada ao direito de família por Lewis H. Morgan, que 

fez um minucioso estudo analisando a origem das tribos e famílias, publicado no ano de 1877, 

intitulado “Sociedade antiga”, onde desenvolve uma teoria geral da evolução cultural da 

sociedade, apresentando-a em três níveis: selvageria, barbárie e civilização, sendo cada nível 

marcado pela hegemonia de determinadas técnicas e instituições, onde a obtenção de uma 

nova técnica ou capacidade marcava o fim e o começo da próxima etapa.16 

                                                
15 ZAINAGHI; VILLAS BÔAS, 2019, p. 201. 
16 MORGAN, Lewis Henry. A sociedade antiga. Tradução de Maria Lúcia de Oliveira. Rio de Janeiro: Zahar, 

2014, p. 20. 
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Alicerçado pela teoria desenvolvida por Morgan, Friedrich Engels, em 1884, 

desenvolveu um relevante estudo denominado “A origem da família, da propriedade privada e 

do Estado”. Neste estudo, Engels classifica a família em três modalidades, a saber: família 

punaluana, família sindiásmica e família monogâmica.17 

Na primeira modalidade, “família punaluana”, o autor faz referência ao casamento em 

grupos, referindo-se a casamentos coletivos de agrupamentos de irmãos e irmãs carnais e 

colaterais no bojo de um determinado grupo. Esta classificação possui como característica a 

proibição gradativa do incesto, possibilitando mais célere desenvolvimento daquelas 

sociedades. Deste modo, o instituto do matrimônio começou a dar seus primeiros passos. 

A segunda modalidade, “família sindiásmica”, passou a existir após a proibição 

definitiva do incesto. Nesta classificação, o homem tem vínculo matrimonial com uma 

mulher, mas possui direitos à infidelidade e à poligamia, sendo tais condutas vedadas às 

mulheres que deveriam ser fieis ao casamento, podendo relacionar-se apenas com seus 

maridos. Por conta do direito dado ao homem de ser infiel e poligâmico, o número de 

mulheres com que um homem poderia se relacionar diminuiu bastante, surgindo, neste 

intervalo de tempo, os denominados “casamentos arranjados”, que eram marcados pela união 

de pessoas que se desconheciam, muitas vezes realizados para manter ou aumentar o 

patrimônio e o poder das famílias da época. 

Engels apresenta a terceira modalidade, a “família monogâmica”, onde o homem se 

personifica como centralizador do poder familiar, possuindo o direito irrestrito de não ser fiel 

à sua esposa, a mulher apenas possui deveres domésticos ligados aos cuidados com o lar e o 

dever de educar os filhos que gerou com seu esposo, fato justificado por razões financeiras, 

pois até o ingresso da mulher no mercado de trabalho a única fonte mantenedora financeira do 

casal se personificava na figura masculina. 

Diante desta nova roupagem dada ao cenário feminino, que passa a exercer o papel de 

protagonista dentro do seio familiar, claramente as classificações doutrinárias clássicas de 

família não mais comportam a realidade vivida pela sociedade, necessitando de modificações 

doutrinárias e metodológicas para com isso disciplinar e lidar com essa nova realidade. Neste 

sentido, Pereira é categórico: 

Na organização jurídica contemporânea da família não e mais possível prescindir de 
normas que não estejam assentadas ou não levem em consideração a dignidade da 

                                                
17 ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado: trabalho relacionado com 

as investigações de L. H. Morgan. Tradução de Leandro Konder. 16. ed. Rio de janeiro: Bertrand Brasil, 2002, 
p. 37. 
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pessoa humana. Isso significa que toda e qualquer decisão deve, necessariamente, 
considerar os princípios aqui elencados. Sem isso, as decisões e concepções 
doutrinárias certamente se distanciarão do ideal de justiça ou ficarão contraditórias 
com um sistema jurídico que se pretende ético, no sentido universalizante em 
contraposição aos perigosos particularismos morais.18 

Sendo assim, para se evoluir as normas que disciplinam as relações familiares, 

possibilitando uma substancial evolução do sistema jurídico onde a figura do operador do 

direito está intimamente ligada a um viés particularista moral, transfigure-se para o que se 

denomina como “construtor do direito”, ou seja, alguém munido de conhecimentos 

metodológicos clássicos e contemporâneos que, ao aplicá-los aos fatos sociais hodiernos, 

possibilite uma evolução normativa e sistêmica do conhecimento jurídico. Tal conhecimento 

deve ser aplicado com o objetivo de possibilitar uma eficaz proteção social e jurídica da 

família moderna. 

Com base nas ponderações de Zainaghi e Villas Bôas, pode-se afirmar que a realidade 

social, cultural e jurídica onde a família contemporânea se encontra inserida possibilitou a 

ampliação e modificação de sua conjuntura estrutural em um pequeno lapso temporal, 

devendo essas novas realidades ser acolhidas e amparadas pelo ordenamento jurídico, pois 

estas modificações estruturantes trazem inseguranças e dúvidas à sociedade, dúvidas e 

inseguranças que devem ser solucionadas e saciadas pelo direito, pois existe um grande vácuo 

legislativo diante dessas novas realidades.19 

Diante deste vácuo legislativo e da necessidade de respostas e justificação das decisões 

a serem dadas a tais questões à sociedade, destaca-se a importância das teorias da 

argumentação, pois, por meio destas, o tomador de decisão pode ser conduzido a uma melhor 

compreensão dos conflitos provenientes da família moderna. 

Nesse sentido, com suporte nos ensinamentos de Atienza, pode-se afirmar que as 

teorias contemporâneas de argumentação rechaçam a aplicabilidade da lógica formal 

dedutiva, pois esta “[...] se ocupa dos argumentos do ponto de vista de sua correção formal”20. 

Esses argumentos podem gerar uma dedução logicamente válida, mas com uma 

premissa conclusiva falsa – podendo estar maculada de convicções morais, por vezes, 

errôneas do intérprete legal –, com base em suas convicções pessoais e morais. Nesta 

                                                
18 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Princípios fundamentais norteadores do direito de família. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, p. 111. 
19 ZAINAGHI; VILLAS BÔAS, 2019, p. 207-208. 
20 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. Traduzido por Maria Cristina 

Guimarães Cupertino. 3. ed. São Paulo: Landy, 2003, p. 23. 
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perspectiva, Atienza afirma que a teoria argumentativa jurídica possui como alicerce “[...] as 

argumentações produzidas em contextos jurídicos”21. 

Tal procedimento argumentativo metodológico se distingue em três diferentes campos 

jurídicos onde ocorrem as argumentações, quais sejam: 

O primeiro é o da produção ou estabelecimento de normas jurídicas. Aqui, por sua 
vez, se poderia fazer uma diferenciação entre as argumentações que acontecem 
numa fase pré-legislativa e as que se produzem na fase propriamente legislativa. 
Um segundo campo em que se efetuam argumentos jurídicos é o da aplicação de 
normas jurídicas à solução de casos [...]. 
Finalmente, o terceiro âmbito em que se verificam argumentos jurídicos é o da 
dogmática jurídica. A dogmática é, sem dúvida, uma atividade complexa, na qual 
cabe distinguir essencialmente as seguintes funções: 1) fornecer critérios para a 
produção do Direito nas diversas instâncias em que ele ocorre; 2) oferecer critérios 
para a aplicação do Direito; 3) ordenar e sistematizar um setor do ordenamento 
jurídico.22 

Desse modo, diante do vácuo legislativo e da constante evolução social, deve-se 

empregar as teorias contemporâneas de argumentação conjuntamente com a teoria do 

pensamento complexo, ensinada por Morin, segundo o qual a realidade é algo mutável, onde 

defende que inevitavelmente o novo irá surgir, defende que a complexidade deve ser 

observada por dois olhares, sendo o primeiro de que “[...] a complexidade é um tecido 

(complexus: o que é tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: 

ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo”, o segundo olhar deve ser observado no sentido 

de que “[...] a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, 

retrações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico”23. 

Sendo assim, pode-se concluir, com suporte nos ensinamentos de Morin, que o 

instituto de família atual não se harmoniza mais em uma visão simplesmente patrimonialista, 

mas sim passa a ter uma percepção valorativa atrelada aos membros que compõem a 

organização familiar, sendo tal concepção alicerçada pelo princípio da dignidade da pessoa 

humana, zelando com isso não o ter, mas, sim, o ser dos indivíduos e a afetividade gerada pela 

convivência familiar.24 

Não sendo mais compatível na sociedade contemporânea a visão patriarcal ou  

também denominada como família natural, devendo os construtores do direito se utilizar  

de conhecimentos multidisciplinares para entender e solucionar os dilemas surgidos na  

                                                
21 ATIENZA, 2003, p. 18. 
22 Ibid., p. 18-19, grifo do autor. 
23 MORIN, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. Tradução de Eliane Lisboa. 5. ed. Porto Alegre: 

Sulina, 2015, p. 13. 
24 MORIN, loc. cit. 
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seara familiar hodierna, deste modo, Belchior afirma que pensar complexo é abandonar  

“[...] o pensamento linear fundamentado no paradigma moderno e nas certezas científicas, 

passando a entender o mundo sob uma visão global, não uniforme e líquida; é perceber que o 

pensamento científico deve estar sempre acessível a novas perspectivas”25. 

Desse modo, o olhar jurídico deve sempre estar antenado a novas perspectivas sociais, 

mas sem se desvincular de seu propósito principal, que consiste em propiciar segurança 

jurídica e ditar as regras do convívio social. 

Novas concepções familiares são aceitáveis e necessárias, mas se defende o 

entendimento de Monteiro e Tavares da Silva, onde afirmam que “[...] a segurança jurídica é 

fundamental na proteção da família e de seus membros”26. 

Defende-se neste trabalho que quando o novo propiciar desarranjos e insegurança 

jurídica não se torna compatível com a finalidade do ordenamento, devendo ser repelido pela 

conjuntura jurídica. 

Sobre as novas espécies de famílias presentes na sociedade contemporânea, com 

suporte nas ponderações de Pontes, pode-se afirmar que existem diversas modalidades, pois a 

família matrimonial sofreu inúmeras mudanças com o passar dos anos, tal modelo sustentava-

se pela teoria do sexo único, onde a mulher figurava apenas como reprodutora e dona de casa, 

responsável pelos serviços domésticos e educação dos filhos, a figura masculina era 

predominante, tal modalidade familiar tinha como principal intuito a transferência patrimonial 

pautada pelo conceito clássico de família arrimada pela união de um homem com uma mulher 

que gerarão seus herdeiros para dar continuidade à sua linhagem.27 

Surge a denominada família monoparental, correspondendo ao grupo familiar 

composto por apenas um genitor, seja ele o pai ou a mãe, e seus descendentes, tal modalidade 

familiar está elencada no art. 226, § 4º, da Constituição Federal de 198828. Pode ocorrer por 

diversas situações, seja pela separação ou divórcio ou pela morte de algum dos companheiros, 

como também caso algum solteiro opte por uma vida mais solitária, mas deseja ser pai ou mãe 

e resolva optar pela adoção ou inseminação. 

                                                
25 BELCHIOR, Germana Parente Neiva. Fundamentos epistemológicos do direito ambiental. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2017, p. 86. 
26 MONTEIRO, Washington de Barros; TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Curso de direito civil: direito 

de família. 43. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, v. 2, p. 22. 
27 PONTES, Douglas. A multiparentalidade e as obrigações decorrentes do registro: um novo olhar no 

conceito de família. Beau Bassin, Mauritius: Novas Edições Acadêmicas, 2018, p. 11. 
28 BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: 

Presidência da República, [2020], art. 226, § 4º. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 
Constituicao/Constituiçao.htm. Acesso em: 5 jun. 2020. 
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Destaca-se, também, a denominada “família informal”, conhecida como “união 

estável”, onde, com base nos ensinamentos de Monteiro e Tavares da Silva, consiste em 

modelo muito presente na sociedade contemporânea, sendo a união familiar de duas pessoas, 

seja do mesmo sexo ou de sexos opostos, sem casamento, denominados “companheiros”29, 

disciplinada pelo art. 226, § 3º, da Constituição Federal, que estabelece que “Para efeito da 

proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 

familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”30. 

A família informal também possui regulamentação no Código Civil, em seu art. 1.723, 

que assim dispõe: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem  

e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida  

com o objetivo de constituição de família”31. Os artigos seguintes, do 1.724 ao 1.727, 

complementam sua regulamentação. 

Pode-se extrair da norma legal a interpretação, com base nas lições de Tavares da 

Silva, onde afirma que 

A união estável não mais exige diversidade de sexos, podendo ser constituída por 
um homem e uma mulher ou por dois homens ou duas mulheres, por força do 
acórdão, com eficácia erga omnes, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, em 5 
de maio de 2011, que julgou procedentes a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
4.277 e a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 132, nas quais era 
requerida a interpretação do art. 1.723 do Código Civil conforme a Constituição.32 

De tal ensinamento, pode-se captar, também, que mesmo com o alargamento 

interpretativo dado pelo STF, a união estável possui natureza monogâmica, sendo formada 

pela união de duas pessoas, sendo o poliamorismo ou poliafetividade resultantes da poligamia 

incompatíveis com o instituto da união estável, sendo tais práticas estranhas ao direito de 

família.33  

A decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do Pedido de 

Providências (PP) n. 0001459-08.2016.2.00.0000 promovido pela Associação de Direito de 

                                                
29 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 68-69. 
30 BRASIL, 1988, art. 226, § 3º. 
31 BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília, DF: Presidência da 

República, [2020], art. 1.723. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. 
Acesso em: 5 set. 2020. 

32 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Comentário ao art. 1.723. In: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz 
(coord.). Código Civil comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016f, p. 1.805. 

33 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Monogamia: princípio estruturante do casamento e da união estável. 
In: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; BASSET, Ursula Cristina (coord.). Família e pessoa: uma 
questão de princípios. São Paulo: YK, 2018, p. 571. 
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Família e das Sucessões (ADFAS), volta-se à impossibilidade de reconhecimento da 

poliafetividade como entidade familiar.34 

Outro ponto que merece ser destacado é o caráter público da união, pois não é passível 

de reconhecimento um relacionamento secreto, com a ocorrência apenas de relações sexuais, 

mesmo que durante um lapso temporal considerável. Neste sentido, destaca-se a tese fixada 

pelo STF, no Recurso Extraordinário (RE) n. 1.045.273/SE:  

A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada 
a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo 
vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude 
da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-
constitucional brasileiro.35 

Para se concretizar o reconhecimento de uma união estável, a relação de convivência 

precisa ser pública, contínua, e desta união seja gerada uma constituição familiar, pois caso 

não haja, o mero objetivo de formação familiar não configura o efetivo reconhecimento.  

Este reconhecimento pode se dar pelo registro da união estável por meio de escritura  

pública, ou pela via judicial, por meio da denominada “ação declaratória de reconhecimento 

de união estável”, podendo inclusive, tal reconhecimento ser feito após a morte de algum  

dos companheiros, produzindo todos os efeitos jurídicos do casamento. O reconhecimento 

pode ser judicial em qualquer caso. A escritura de união estável e seu registro não retiram a 

natureza fática da união estável. Pode haver escritura e registro sem que haja união estável ou, 

ao menos, seu período precise ser apurado judicialmente.36 

Traz-se à baila a denominada “família mosaica” ou “família reconstituída”, onde,  

com base nas ponderações de Pontes, possui molde a partir de outros relacionamentos 

findados. Tal modelo familiar é marcado pela presença de um ou mais filhos gerados em 

relações passadas. Faz-se, portanto, um vínculo de equiparação com um mosaico, pois 

consiste na união de várias peças onde se amoldam todas para formar um determinado 

desenho.37 

A família ampliada, segundo Pontes, é composta por parentes próximos, ligados pelo 

afeto: “[...] afetividade e afinidade não é difícil observar no dia-a-dia um sobrinho que mora 

                                                
34 CNJ, PP 0001459-08.2016.2.00.0000, Relator: João Otávio de Noronha, 48ª Sessão Extraordinária,  

j. 26/06/2018, p. 1. 
35 STF, RE 1.045.273, Relator: Min. Alexandre de Moraes, 8ª Turma, j. 21/12/2020, DJe 07/01/2021, p. 1. 
36 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 99. 
37 PONTES, 2018, p. 19. 
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com o tio, ou algum parente, seja por questões de trabalho, estudos ou qualquer outro, 

convivem no mesmo ambiente”38. 

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei n. 8.069, de 13 de julho de 1990, 

encontra-se a figura da família substituta, que nada mais é do que aquela família que substitui 

o núcleo familiar originário da criança ou adolescente, estando disciplinada em seus arts. 28 a 

32 e 165 a 170.39 

Pode-se conceituar como família homoafetiva o núcleo familiar formado por 

indivíduos do mesmo sexo, sejam dois homens ou duas mulheres, possui natureza 

monogâmica, e dentro dos novos modelos familiares foi o que teve o reconhecimento mais 

recente. 

Com este reconhecimento, tendo por base uma interpretação constitucional calcada 
na igualdade e não na discriminação, é que se reconhece a união de pessoas do 
mesmo sexo. Deixa-se de lado o exclusivo modelo do casamento heterossexual e 
admite-se o casamento homoafetivos.40 

De acordo com os ensinamentos de Monteiro e Tavares da Silva, as relações afetivas 

entre homossexuais já produziam efeitos em diversas ramificações do direito, tais como no 

campo do direito eleitoral e do direito obrigacional, para, posteriormente, produzirem efeitos 

jurídicos no campo familiar e sucessório.41 

Por um longo período de tempo, as relações entre pessoas do mesmo sexo pautavam a 

resolução de questões patrimoniais dos participantes no campo do direito obrigacional, 

devendo ter prova do esforço conjunto, seja ele por capital ou trabalho, essas relações eram 

encaixadas como sociedades de fato, daí a decorrência de efeitos patrimoniais. Até então, o 

casamento e as uniões estáveis eram disciplinados pela Constituição Federal e pelo Código 

Civil que vinculava o reconhecimento e a celebração se a união fosse obrigatoriamente feita 

de pessoas de sexos distintos, estabelecendo deste modo um critério heterossexual sobre o 

homossexual, deste modo, “[...] determinados valores culturais são consagrados em cada 

época histórica, de maneira que hoje, nessa sociedade dita plural, esses valores não se 

coadunam com modelos excludentes”42. 

                                                
38 PONTES, 2018, p. 16. 
39 BRASIL. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá 

outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2019]. Disponível em: http://www.planalto.gov. 
br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. Acesso em: 15 jan. 2020. 

40 PAIANO, 2017, p. 29. 
41 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 112. 
42 PAIANO, op. cit., p. 23. 
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Desse modo, a Procuradoria-Geral da República protocola junto ao STF a Ação 

Direita de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4.27743, onde defende uma leitura interpretativa do 

art. 1.723 do Código Civil, à luz das normas constitucionais norteadas pelos princípios da 

dignidade da pessoa humana, da igualdade e da vedação de discriminações odiosas, 

solicitando a obrigatoriedade do reconhecimento da união homoafetiva como entidade 

familiar. No dia 5 de maio de 2011, o STF julgou procedente a referida ADI, reconhecendo a 

qualidade de entidade familiar às uniões estáveis homoafetivas, posteriormente, o Superior 

Tribunal de Justiça (STJ), seguindo o entendimento do STF, adota posicionamento 

autorizando o casamento entre casais do mesmo sexo, sem a necessidade de estabelecimento 

de união estável44. Neste sentido, o STJ autorizou a conversão da união estável em casamento, 

e o casamento direto foi autorizado pelo CNJ.45 

Sobre tal reconhecimento, faz-se imperioso mencionar o enunciado da Resolução n. 

175 do CNJ, que proíbe às autoridades competentes a recusa em proceder à habilitação para 

celebração do casamento civil, como também, a conversão de união estável em casamento, 

quando a união for entre pessoas do mesmo gênero.46 

A norma esculpida no art. 1º do Provimento 37 do CNJ, que versa sobre o registro das 

uniões estáveis de pessoas homossexuais, disciplina que: “É facultativo o registro da união 

estável prevista nos arts. 1723 a 1727 do Código Civil, mantida entre homem e mulher, ou 

entre duas pessoas do mesmo sexo”47. 

Desse modo, pode-se afirmar que as relações familiares e de parentesco passaram por 

uma grande evolução histórica social deixando de lado o caráter meramente patrimonial para 

assumir uma releitura existencial, vinculada ao bem-estar dos partícipes do seio familiar, 

tornando imperiosa uma releitura de normas privadas à luz de princípios constitucionais, 

como o da dignidade da pessoa humana, vedação de discriminação e por fim, um suposto 

“princípio” da afetividade. 

                                                
43 STF, ADI 4277, Relator: Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 05/05/2011, DJe 14/10/2011, p. 611. 
44 STJ, REsp 1.183.378/RS, Relator: Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25/10/2011, DJe 01/02/2012, 

p. 1. 
45 PAIANO, 2017, p. 28-29. 
46 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013. Dispõe sobre a habilitação, 

celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. 
Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, n. 89, p. 2, 15 maio 2013a. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/ 
atos/detalhar/1754. Acesso em: 5 mar. 2020. 

47 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº 37, de 7 de julho de 2014. Dispõe sobre o registro de 
união estável, no Livro “E”, por Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais. Diário da Justiça eletrônico, 
Brasília, DF, n. 119, p. 23, 11 jul. 2014. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2043. Acesso em: 
5 mar. 2020. 
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Mas até que ponto essa releitura existencial, pautada na dignidade da pessoa humana e 

na afetividade, produz efeitos jurídicos aceitáveis e seguros compatíveis com o objetivo de 

todo o ordenamento jurídico, qual seja, propiciar resoluções aos problemas surgidos, 

produzindo a denominada segurança jurídica? 

O reconhecimento da parentalidade socioafetiva só deve ser feita no efetivo abandono 

dos pais biológicos, tendo em vista o papel essencial da figura paterna/materna na vida da 

pessoa. Fato que será apreciado no próximo tópico, ao se abordar o tema da parentalidade 

socioafetiva, os princípios da dignidade da pessoa humana, da afetividade e do melhor 

interesse do menor e a multiparentalidade. 

2.3 PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA, PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE 

SUSTENTAÇÃO, MULTIPARENTALIDADE 

Como se explanou no tópico anterior, a evolução da sociedade gerou diversas 

alterações nos padrões familiares, fazendo com que a família e seus vínculos de parentescos 

deixassem de ter uma perspectiva meramente patrimonial e consanguínea e passassem a ter 

uma visão pautada na afetividade gerada pelo convívio familiar, adotando uma linha 

valorativa arrimada na dignidade da pessoa humana, ensejando, com isso, novos vínculos de 

parentesco arrimados pela socioafetividade. 

Para se adentrar neste debate, faz-se imperioso mencionar o conceito contemporâneo 

de parentesco, lecionado por Diniz, onde afirma que 

Parentesco é a relação vinculatória existente não só entre pessoas que descendem 
uma das outras ou de um mesmo tronco comum, mas também entre um cônjuge ou 
companheiro e os parentes do outro, entre adotante e adotado e entre pai 
institucional e filho socioafetivo.48 

Nesse sentido, com base nos ensinamentos de Venosa, pode-se afirmar que as fontes 

basilares das relações familiares da sociedade contemporânea se personificam no casamento, 

na união estável, e no parentesco seja ele por vínculo sanguíneo, por adoção, por afinidade ou 

por socioafetividade. Sendo assim, na atual conjuntura jurídica e doutrinária o vínculo 

consanguíneo biológico de parentesco está pouco a pouco perdendo espaço, ocorrendo uma 

prevalência dos vínculos afetivos em detrimento do biológico.49 

                                                
48 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, 

v. 5, p. 507. 
49 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: família. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2018, v. 5, p. 243. 
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Destaca-se, também, a evolução legislativa presente na Constituição Federal de 1988, 

que, em seu art. 227, § 6º, dispõe que “Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou 

por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação”50. 

O comando legislativo presente no art. 1.593 do Código Civil é outro aspecto que 

merece destaque, no qual se determina que “O parentesco é natural ou civil, conforme resulte 

de consanguinidade ou outra origem”51. 

Desse modo, Tavares da Silva, ao comentar o referido dispositivo legal, afirma que  

“A expressão ‘outra origem’ compreende, também, a paternidade e a maternidade 

socioafetivas, cujo vínculo não advém de laço de sangue ou de adoção, mas, sim, de 

reconhecimento social e afetivo da paternidade”52. 

Outro ponto que deve ser destacado, com suporte nas ponderações de Cassettari53, é o 

de que inicialmente era possível apenas a paternidade socioafetiva, arrimada na relação de 

afeto entre o padrasto e o enteado, onde o primeiro supre a figura paterna em decorrência do 

abandono do pai biológico, mas, no ano de 2010, o STJ estende tal entendimento criando a 

denominada “maternidade socioafetiva”, caso relatado pela ministra Nancy Andrighi, onde a 

terceira turma entendeu que a maternidade socioafetiva deveria ser reconhecida, mesmo que a 

mãe tenha efetuado o registro de filha de outra pessoa como sua, tal decisão foi dada em 

harmonia ao mandamento constitucional de tratamento isonômico firmado em seu art. 5º. 

Como construtores do direito, não se pode contrapor aos critérios da parentalidade 

socioafetiva, adotados pela jurisprudência, legislação e doutrina, pois são norteados pelos 

princípios da dignidade da pessoa humana, não discriminação de filiação, levando como 

marco valorativo a afetividade presente no seio familiar. 

Defende-se que as normas jurídicas devem evoluir e se moldar às necessidades da 

sociedade, mas não se pode tolerar a má ou excessiva aplicação do vínculo parental 

socioafetivo familiar, onde ocorram abusos e possibilite cenários de insegurança jurídica e 

principalmente acarrete problemas na vida de pessoas inocentes, que estão sob os cuidados e 

submetidos ao poder familiar. 

Deve-se elencar o conceito de parentalidade socioafetiva lecionado por Cassettari, 

onde entende que “[...] a parentalidade socioafetiva pode ser definida como o vínculo de 
                                                
50 BRASIL, 1988, art. 227, § 6º. 
51 Id., 2002, art. 1.593. 
52 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Comentário ao art. 1.593. In: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz 

(coord.). Código Civil comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016b, p. 1.640. 
53 CASSETTARI, Christiano. Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2015, p. 90. 
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parentesco civil entre pessoas que não possuem entre si um vínculo biológico, mas que vivem 

como se parentes fossem, em decorrência do forte vínculo afetivo existente entre elas”54. 

Neste sentido, Paiano afirma que 

[...] a filiação socioafetiva pode ser entendida como aquela em que não há vínculo 
consanguíneo entre pai e filho ou mãe e filho. Ou seja, o parentesco é embasado pela 
denominada ‘outra origem’, tendo por base o afeto existente entre as partes.55 

Orientado pelas ponderações de Paiano, pode-se afirmar que o afeto é proveniente das 

relações sociais tendo uma significativa importância para o direito de família, pois as relações 

de vivência de duas ou mais pessoas norteadas pela afetividade são geradoras de eficácia 

jurídica, deste modo, a afetividade no âmbito jurídico não funciona como um simples 

sentimento, mas consiste em conduta objetiva, criadora de direitos e deveres para com os 

integrantes deste determinado núcleo familiar.56 

O terreno mais fértil para o desenvolvimento da parentalidade socioafetiva encontra 

espaço no modelo familiar contemporâneo denominado de famílias recompostas ou mosaicas, 

onde o seio familiar “[...] se molda a partir de outros relacionamentos acabados, ou seja, este 

modelo de família possui um ou mais filhos de relacionamentos anteriores”57. 

Dentro destes núcleos familiares a socioafetividade vai pouco a pouco se construindo 

pelas relações cotidianas do dia a dia, pois o fator determinante da paternidade ou 

maternidade não reside simplesmente nos laços biológicos, mas está presente nas condutas 

diárias, no desempenho do dever e cuidado e no zelo pela boa formação, personificadas pelas 

responsabilidades e deveres vinculadas ao poder parental.58 Destaca-se que, em caso de litígio 

entre as partes, para o reconhecimento da parentalidade socioafetiva, faz-se necessário que tal 

reconhecimento seja feito por meio de sentença judicial para que gere com isso efeitos 

jurídicos provenientes da parentalidade, devendo ser comprovado o estabelecimento de 

vinculação afetiva entre as partes até o exato momento do início do litígio. 

Nesse ponto, Cassettari elenca alguns requisitos norteadores para a configuração da 

parentalidade socioafetiva que devem ser observados pelos magistrados e tribunais na 

condução processual e análise fática casual.59 

                                                
54 CASSETTARI, 2015, p. 16. 
55 PAIANO, 2017, p. 73. 
56 Ibid., p. 61-64. 
57 PONTES, 2018, p. 19. 
58 PÓVOAS, Mauricio Cavallazzi. Multiparentalidade: a possibilidade de múltipla filiação registral e seus 

efeitos. 2. ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2017, p. 29-32. 
59 CASSETTARI, op. cit., p. 29. 
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O primeiro ponto de destaque reside em observar os laços afetivos existentes entre as 

partes. Neste aspecto, faz-se de extrema necessidade observar o papel desempenhado pelo 

suposto pai ou mãe socioafetiva: 

[...] a relação de parentesco do padrasto e da madrasta não se confunde com a 
relação de paternidade ou de maternidade socioafetiva; para que esta exista é 
necessário que o padrasto ou a madrasta tenham efetivamente substituído a figura do 
pai ou da mãe biológicos, em razão do abandono do genitor consanguíneo.60 

Tavares da Silva elenca acertadamente que para se configurar uma relação parental 

socioafetiva o padrasto ou madrasta deve suprir a falta da figura paterna ou materna biológica, 

ensejando, em decorrência deste fato o nascimento da afetividade, que ocorrerá entre as partes 

não importando a ausência de ligação consanguínea61, sendo tal entendimento confirmado em 

julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG): 

Ação negatória de paternidade. Pedido de anulação de registro de nascimento e de 
extinção de obrigação alimentar. Paternidade reconhecida em ação anterior de 
investigação de paternidade. Exame de DNA. Paternidade afastada. Paternidade 
socioafetiva. Não comprovação. Relativização da coisa da coisa julgada. Recurso 
provido. Procedência da ação. Embora a paternidade que se pretende desconstituir 
tenha sido reconhecida e homologada em ação de investigação de paternidade 
anterior, in caso, impõe-se a relativização da coisa julgada, considerando que àquela 
época não se realizou o exame de DNA, o que somente veio a ser feito nestes autos, 
anos depois, concluindo-se pela inexistência de vínculo biológico entre o 
Apelante e o Apelado. Na situação específica destes autos, não se pode concluir 
pela existência da paternidade afetiva, já que não comprovada a existência de 
laços emocionais e afetivos entre o Apelante e o Apelado.62 

Outro ponto que deve ser levado em consideração pelo magistrado, reside no aspecto 

temporal da convivência, ou seja, o tempo de convivência familiar, pois inegavelmente os 

laços afetivos permeados pela cumplicidade proveniente das relações humanas demandam 

necessariamente algum tempo cronológico de convivência para passarem a existir, o que 

deverá ser observado no caso a caso, mas inegavelmente, quanto maior o tempo de 

convivência familiar, maior será a chance de existência de vínculos de afeto.63 

Aborda-se a problemática no que diz respeito à necessidade de existência de 

reciprocidade na afetividade, como também se esta se encontra presente no momento litigioso 

                                                
60 TAVARES DA SILVA, 2016b, p. 1.641. 
61 Ibid., p. 1.641. 
62 TJMG, APCV 1.0319.08.031769-0/001, Relator: Des. Leite Praça, 7ª Câmara Cível, j. 22/03/2011, DJEMG 

08/04/2011, p. 1, grifo nosso. 
63 CASSETTARI, 2015, p. 31. 
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ou tinha existência pretérita ao litígio. Neste aspecto, menciona-se o entendimento de Fachin, 

que assim leciona: 

Apresentando-se no universo dos fatos, a posse de estado de filho liga-se à 
finalidade de trazer para o mundo jurídico uma verdade social. Aproxima-se, assim, 
a regra jurídica da realidade. Em regra, as qualidades que se exigem estejam 
presentes na posse de estado são: publicidade, continuidade e ausência de equívoco. 
A notoriedade se mostra na objetiva visibilidade da posse de estado no ambiente 
social; esse fato deve ser contínuo, e essa continuidade, que nem sempre exige 
atualidade, deve apresentar uma certa duração que revele estabilidade.64 

Desse modo, o liame afetivo não precisa ser algo contemporâneo ao litígio, bastando 

apenas a verificação efetiva de sua existência, pois se fosse de outro modo, “[...] seria o 

mesmo que permitir a disposição de pessoas acerca da parentalidade, ou seja, que alguém 

pudesse, por exemplo, desconstituir a parentalidade com seus pais ou filhos”65. 

Nesse aspecto, Tavares da Silva defende que, para o reconhecimento da paternidade 

ou maternidade socioafetiva, tal reconhecimento não pode estar maculado de vício de 

consentimento, ou seja, a pessoa que figurar como pai ou mãe socioafetivo deve ter 

conhecimento que o filho não possui laço consanguíneo com ele ou ela, caso ocorra a “adoção 

à brasileira” o registro feito não pode ser maculado por erro ou dolo, e, além disto, o pai ou 

mãe socioafetivo deve tratar a criança ou adolescente como se fosse seu filho, deixando 

espelhar tal reconhecimento para a sociedade e o filho socioafetivo deve ter sido abandonado 

pelo pai ou mãe biológicos.66 E completa sobre a denominação comumente utilizada:  

Trata-se de adoção irregular, que lastimavelmente ganhou o nome de “adoção à 
brasileira”. É lastimável que essa expressão seja usada para definir esse registro 
irregular de um filho, como se os brasileiros praticassem sempre atos ilícitos. Essa 
prática tipifica inclusive um crime, já que é uma declaração falsa de paternidade 
biológica. Mas, como não há má intenção do homem ao registrar aquele filho como 
se seu fosse, o reconhecimento dessa espécie de paternidade passou a ser possível.67 

Assim, o padrasto ou a madrasta irá possuir uma relação com base no afeto com seu 

enteado, onde figurará como pai ou mãe do enteado, sendo tais condutas externadas na 

sociedade, caracterizada pela reputatio e pelo tractus, situação de fato em que “[...] o filho é 

                                                
64 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 70. 
65 CASSETTARI, 2015, p. 33. 
66 TAVARES DA SILVA, 2016b, p. 1.641. 
67 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Paternidade socioafetiva x Paternidade biológica. Estadão, São 

Paulo, 15 set. 2016g, pár. 6. Disponível em: https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/paternidade-
socioafetiva-x-paternidade-biologica/. Acesso em: 5 mar. 2020. 
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tratado e havido socialmente como tal”68, sendo que o tratamento e a reputação de pai 

aplicam-se a uma única pessoa, sem a possibilidade de multiparentalidade. 

Por fim, faz-se imperioso mencionar o avanço legislativo propiciado pela Lei n. 

11.924, de 17 de abril de 200969, no sentido de possibilitar a inserção do nome do padrasto ou 

da madrasta no nome do enteado, dando uma nova redação ao art. 57, § 8º, da Lei n. 6.015, de 

31 de dezembro de 1973, denominada Lei de Registros Públicos, onde determina que 

O enteado ou a enteada, havendo motivo ponderável e na forma dos §§ 2º e 7º deste 
artigo, poderá requerer ao juiz competente que, no registro de nascimento, seja 
averbado o nome de família de seu padrasto ou de sua madrasta, desde que haja 
expressa concordância destes, sem prejuízo de seus apelidos de família.70 

Tal avanço legislativo, categoricamente aproxima as normas jurídicas dos anseios 

pertencentes na sociedade contemporânea, pois inegavelmente a família deve desempenhar 

um papel basilar na orientação e formação de seus integrantes, sempre zelando pelo bem-estar 

das pessoas que compõem valoroso instituto, pois a verdadeira maternidade ou paternidade 

não reside simplesmente em colocar uma pessoa no mundo, mas sim nos cuidados e no amor 

dedicados diariamente. 

Configurada a existência de vinculação afetiva, ocorre o reconhecimento da 

parentalidade socioafetiva que produzirá efeitos jurídicos, concebendo direitos e deveres a 

alimentos e herança. Conforme Barboza, “A comprovação dos efeitos sociais autoriza a 

declaração do vínculo de parentesco, mesmo contra a vontade do pai (ou da mãe), que não 

tem mais afeto por aquele que, até então, fora seu filho”71. 

Barboza afirma, também, que a análise casuística deve ser feita de modo criterioso 

pelo magistrado, pois caso ocorra o reconhecimento da vinculação parental socioafetiva, os 

efeitos jurídicos de tal reconhecimento refletirão sobre terceiros, onde por vezes não estão 

envolvidos na relação afetiva, mais precisamente para efeitos sucessórios.72 

                                                
68 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 465. 
69 BRASIL. Lei nº 11.924, de 17 de abril de 2009. Altera o art. 57 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

para autorizar o enteado ou a enteada a adotar o nome da família do padrasto ou da madrasta. Diário Oficial 
da União: seção 1, Brasília, DF, ano 146, n. 73-A, p. 2, 17 abr. 2009. Disponível em: https://pesquisa.in.gov. 
br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=17/04/2009&jornal=1000&pagina=2. Acesso em: 15 jan. 2020. 

70 BRASIL. Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Dispõe sobre os registros públicos, e dá outras 
providências. Brasília, DF: Presidência da República, [2020], art. 57, § 8º. Disponível em: http://www.planalto. 
gov.br/ccivil_03/leis/l6015compilada.htm. Acesso em: 15 out. 2020. 

71 BARBOZA, Heloisa Helena. Efeitos jurídicos do parentesco socioafetivo. Revista da Faculdade de Direito 
da UERJ-RFD, Rio de Janeiro, v. 2, n. 24, p. 111-125, 2013. p. 123. DOI: http://dx.doi.org/10.12957/rfd. 
2013.7284. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/rfduerj/article/view/7284. Acesso em: 
5 mar. 2020. 

72 Ibid., p. 124. 
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No que diz respeito ao reconhecimento da paternidade ou maternidade socioafetiva, 

Paiano destaca que tal reconhecimento pode ser feito após a morte do padrasto ou madrasta, 

onde, caso seja demonstrada nos autos do processo a situação fática de relação socioafetiva, 

os tribunais estão proferindo julgados pelo reconhecimento da relação parental, mesmo após o 

óbito do suposto pai ou mãe socioafetivo73, fato que pode ser claramente verificado pelo 

julgado proferido pelo TJMG: 

Civil e processo civil. Reconhecimento de paternidade socioafetiva post mortem. 
Possibilidade jurídica do pedido. Sentença modificada. A impossibilidade jurídica 
do pedido, como categoria jurídica afeta às condições da ação, não pode ser 
declarada quando inexiste no ordenamento qualquer preceito que vede a dedução 
dos pedidos formulados pela parte autora.74 

Outro aspecto valoroso que deve ser explanado sobre a temática da parentalidade 

socioafetiva reside na nova tendência adotada onde se busca a todo custo desjudicializar 

determinadas condutas. 

No campo do vínculo de parentesco socioafetivo, o simples reconhecimento voluntário 

pelo pai ou mãe socioafetivos perante o registro civil é capaz de reconhecer a vinculação  

de parentesco, arrimada na afetividade vivida entre as partes, utilizando-se como parâmetro o 

mandamento constitucional elencado no art. 227, § 6º, pois já que o filho biológico pode ser 

reconhecido voluntariamente pelo pai ou mãe, tal predicação também deve ser estendida  

a filiação socioafetiva, meio que foi primeiramente utilizado nos estados de Pernambuco, 

Maranhão e Ceará, em que as suas Corregedorias-Gerais de Justiça permitiram tal 

procedimento, por meio dos provimentos 09/201375, 21/201376 e 15/201377.  

Seguindo a esteira de desjudicialização do direito privado familiar, o CNJ,  

em novembro de 2017, estabeleceu o Provimento 63 que disciplina o reconhecimento 
                                                
73 PAIANO, 2017, p. 70-71. 
74 TJMG, APCV 1.0518.10.006332-1/001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 05/04/2011, 

DJEMG 06/05/2011, p. 1. 
75 PERNAMBUCO. Corregedoria-Geral de Justiça. Provimento nº 9, de 2 de dezembro de 2013. Dispõe sobre o 

reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva perante os Oficiais de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado de Pernambuco. Diário da Justiça eletrônico, Recife, PE, n. 255, p. 68, 3 dez. 2013. 
Disponível em: https://www.tjpe.jus.br/documents/29010/1101058/PROVIMENTO+Nº+09-2013+-+CGJ_ 
DJe+de+03-12-2013/e9aeecb4-beee-82df-e5be-b551f827d39b. Acesso em: 5 mar. 2020. 

76 MARANHÃO. Corregedoria-Geral de Justiça. Provimento nº 21, de 19 de dezembro de 2013. Dispõe sobre o 
reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva perante os Ofícios de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Maranhão, e dá outras providências. Diário da Justiça eletrônico, São Luís, MA, 19 
dez. 2013. Disponível em: http://www.tjma.jus.br/cgj/visualiza/sessao/1586/publicacao/404284. Acesso em: 5 
mar. 2020. 

77 CEARÁ. Corregedoria-Geral de Justiça. Provimento nº 15, de 17 de dezembro de 2013. Dispõe sobre o 
reconhecimento voluntário de paternidade socioafetiva perante os Oficiais de Registro Civil das Pessoas 
Naturais do Estado do Ceará. Diário da Justiça eletrônico, Fortaleza, CE, p. 12, 20 dez. 2013. Disponível 
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voluntário da paternidade ou maternidade socioafetiva, onde, em seu art. 10, dispõe que  

“O reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva de pessoa de 

qualquer idade será autorizado perante os oficiais de registro civil das pessoas naturais”78, 

vindo a regular os procedimentos cartoriais para reconhecimento voluntário da parentalidade 

socioafetiva.  

Em 14 de agosto de 2019, o Provimento 83 do CNJ alterou o provimento supracitado, 

alterando os requisitos da paternidade socioafetiva, tendo como principais mudanças:  

a obrigatoriedade da comprovação da afetividade ao registrador; a exigência de consentimento 

para reconhecimento da parentalidade socioafetiva, no caso daqueles em que o filho é  

menor de 18 anos; e a inclusão da ascendência socioafetiva, assim como a restrição da 

multiparentalidade.79 

Desse modo, com suporte nos ensinamentos de Venosa, a órbita gravitacional familiar 

reside não mais no viés patrimonial, mas passa a ser calcada pelo afeto, devendo haver entre 

os participantes do seio familiar uma recíproca compreensão e, principalmente, uma mútua 

cooperação, onde cada um desempenhará papel valorativo na vida do outro.80 

Analisa-se o posicionamento lecionado por Santos, o qual entende que o afeto humano 

é algo personalíssimo, que possui entranhada em sua natureza a característica de ser algo 

mutável, levando-se em consideração as experiências vividas no período de convivência; já a 

vinculação genética consanguínea possui caráter estável e permanente.81 

Diante de tal fato, é preciso entender o papel jurídico da afetividade como elemento 

norteador para a aplicação jurisdicional e doutrinária da socioafetividade parental, aplicação 

feita utilizando-se também como elemento basilar os princípios da dignidade da pessoa 

humana e do melhor interesse do menor, sob uma perspectiva de um suposto princípio 

constitucional da afetividade, o que será abordado na continuação do presente trabalho 

acadêmico. 

                                                
78 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº 63, de 14 de novembro de 2017. Institui modelos 

únicos de certidão de nascimento, de casamento e de óbito, a serem adotadas pelos ofícios de registro civil das 
pessoas naturais, e dispõe sobre o reconhecimento voluntário e a averbação da paternidade e maternidade 
socioafetiva no Livro “A” e sobre o registro de nascimento e emissão da respectiva certidão dos filhos havidos 
por reprodução assistida. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, n. 191, 17 nov. 2017. Disponível em: 
https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/2525. Acesso em: 5 mar. 2020. 

79 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Provimento nº 83, de 14 de agosto de 2019. Altera a Seção II, que 
trata da Paternidade Socioafetiva, do Provimento n. 63, de 14 de novembro de 2017 da Corregedoria Nacional 
de Justiça. Diário da Justiça eletrônico, Brasília, DF, n. 165, 14 ago. 2019. Disponível em: https://atos.cnj. 
jus.br/atos/detalhar/2975. Acesso em: 5 mar. 2020. 

80 VENOSA, 2018, p. 255. 
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na pós-modernidade. Curitiba: Juruá, 2011, p. 147-163. 
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2.4 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NORTEADORES DA VINCULAÇÃO 

PARENTAL SOCIOAFETIVA E DA MULTIPARENTALIDADE 

Ao se adentrar no sistema principiológico estruturante da parentalidade socioafetiva e 

da multiparentalidade, faz-se necessário destacar, de acordo com Monteiro e Tavares da Silva, 

que, por conta da “[...] evolução do direito de família verifica-se que, além de ser havida 

como célula básica da sociedade, a família passou a ser tratada como centro de preservação do 

ser humano, com a devida tutela à dignidade nas relações familiares”82. 

Tal papel jurídico evolucionário encontrou fértil terreno para seu desenvolvimento 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988, onde diferentemente das Constituições 

anteriores, que apenas suplementavam as normas legais, o diploma constitucional ocupa  

papel de destaque, servindo como marco orientador basilar para a aplicabilidade do  

direito aos impasses contemporâneos, tal fato recebe a denominação de “Movimento Civil 

Constitucional”, ou também conhecido como “Direito Civil Constitucional”. 

De acordo com as ponderações de Leal, o movimento civilista constitucional pode ser 

compreendido como um impulso teórico que tem como objetivo a justificação das decisões 

pautado em um modelo de aplicabilidade do direito civil onde haja uma aplicação harmônica 

com os mandamentos constitucionais, ocorrendo uma proeminência normativa da 

Constituição, pautada pela centralidade dos direitos fundamentais como sistema referencial da 

ordem constitucional.83 

Os direitos fundamentais possuiriam uma eficácia irradiante em todo o ordenamento 

jurídico, onde ocorreria uma vinculação da compreensão e da aplicabilidade do direito 

privado vigente aos princípios fundamentais constitucionais, onde por vezes princípios de 

conteúdo imprecisos, como dignidade da pessoa humana, solidariedade e melhor interesse do 

menor, deixariam de figurar como meros elementos preenchedores de lacunas, e passariam a 

ser normas capazes interferir diretamente no processo de criação e aplicação jurisdicional. 

O direito civil constitucional representa a conjuntura estruturante do sistema jurídico, 

onde a Constituição Federal ocupa a centralidade, mas possui uma grande abertura a 

pluralidade de fontes capazes de nortear a aplicação jurídica, desde que, compatíveis com  

os preceitos elencados na Carta Constitucional, criando-se assim uma unidade sistêmica,  

onde a base valorativa se personifica no macroprincípio da dignidade da pessoa humana, 
                                                
82 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 25. 
83 LEAL, Fernando. Seis objeções ao direito civil constitucional. Direitos Fundamentais & Justiça, Porto 
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possibilitando que o ser humano se torne sujeito valorativo para o ordenamento jurídico, 

rompendo-se com as antigas concepções jurídicas pautadas pela materialidade econômica. 

Diante de tal panorama jurídico, o construtor do direito deve se nortear para  

“[...] os critérios hermenêuticos inovadores, como a ponderação dos interesses e dos valores, 

da razoabilidade, da proporcionalidade, da adequação, da subsidiariedade, recuperando a 

facticidade para a juridicidade”84. 

Desse modo, para que ocorra uma ideal aplicabilidade jurídica, durante a ponderação 

principiológica, é preciso se nortear pelos fatos vividos presentes nos impasses surgidos na 

sociedade, como também nos possíveis desdobramentos que podem ser gerados de tais fatos. 

Pois caso não sejam observados tais desdobramentos, corre-se o risco de supervalorizar 

determinados aspectos que indiretamente prejudicarão o ordenamento jurídico, as pessoas 

vulneráveis e as partes envolvidas nos impasses surgidos. 

Nessa perspectiva, torna-se imperioso adentrar na análise dos princípios 

constitucionais familiares que alicerçam a vinculação parental socioafetiva. Os valores 

afetivos que realizam essa vinculação de parentesco também precisam ser analisados, já que, 

para determinados doutrinadores, o vínculo afetivo tem peso de “princípio” jurídico. 

Para fins metodológicos, inicia-se a abordagem tecendo considerações sobre o 

macroprincípio da dignidade da pessoa humana, onde Bulos destaca claramente ser um 

mandamento constitucional que: 

[...] agrega em torno de si a unanimidade dos direitos e garantias fundamentais do 
homem, expressos na Constituição de 1988. Quando o Texto Maior proclama a 
dignidade da pessoa humana, está consagrando um imperativo de justiça social, um 
valor constitucional supremo. Por isso, o primado consubstancia o espaço de 
integridade moral do ser humano, independentemente de crença, raça, cor, origem 
ou status social. O conteúdo do vetor é amplo e pujante, envolvendo valores 
espirituais (liberdade de ser, pensar e criar etc.) e materiais (renda mínima, saúde, 
alimentação, lazer, moradia, educação etc.). [...]. Seu conteúdo jurídico interliga-se 
às liberdades públicas, em sentido amplo, abarcando aspectos individuais, coletivos, 
políticos e sociais do direito à vida, dos direitos pessoais tradicionais, dos direitos 
metaindividuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos), dos direitos 
econômicos, dos direitos educacionais, dos direitos culturais etc. Abarca uma 
variedade de bens, sem os quais o homem não subsistiria.85 

Nesse sentido, Monteiro e Tavares da Silva defendem que o objetivo principal do 

referido princípio constitucional aplicado ao direito de família reside em propiciar a tutela 

                                                
84 PERLINGIERI, Pietro. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo 
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integral à pessoa humana inserida no seio familiar, possuindo a família a importante missão 

de atuar como centro de proteção e formação do ser humano, constituindo-se em célula básica 

da sociedade em que, preservando-se a dignidade do ser humano como figura participativa 

nas relações familiares, é possibilitada uma vivência harmônica entre os participantes 

presentes no núcleo familiar.86 

Sendo assim, o princípio da dignidade da pessoa humana possui grande importância 

no direito de família, pois, inserido na Constituição Federal, em seu art. 226, § 7º87, onde o 

próprio constituinte da ênfase à família como meio adequado de garantir a realização da 

dignidade humana. Deste modo, o direito de família está atrelado ao princípio da dignidade de 

modo umbilical. 

Ao se analisar a previsão constitucional elencada no art. 1º, III, da Carta 

Constitucional88, onde disciplina que dentre os fundamentos da República Federativa do 

Brasil se encontra a dignidade da pessoa humana, pode-se verificar claramente que tal 

previsão não apresenta um conceito ou definição para ela mesma, mas apenas faz referência 

que ela consiste em um dos princípios constitucionais. 

Recorre-se, nesse sentido, ao campo filosófico de Immanuel Kant para compreender 

no que consiste tal princípio. Em sua obra intitulada de “Fundamentação da metafísica dos 

costumes”, originalmente publicada em 1785, Kant, ao argumentar no sentido de que cada 

homem possui o mesmo valor em razão de sua condição humana, faz entender qual 

interpretação ética diz respeito à não utilização de outro ser humano como instrumento de 

submissão a vontade de um indivíduo, perfazendo-se a interpretação final de que cada ser 

humano tem o mesmo valor, independentemente de quaisquer circunstâncias.89 

O que se pode extrair desse valoroso entendimento reside em que o viés interpretativo 

da dignidade é algo relativo e se molda ideologicamente à medida em que as concepções 

sociais vão mudando. 

Deste modo, o principal problema que se verifica em sua utilização reside no fato  

de tal norma principiológica possuir uma grande subjetividade, por vezes dificultando  

sua aplicabilidade, motivando construções normativas incompatíveis com o ordenamento 

jurídico pátrio, tal como a incidência da multiparentalidade. Neste sentido, Leal entende que  

“Evocar simplesmente expressões vagas como ‘dignidade’, ‘autonomia’ ou ‘melhor interesse 
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da criança’ não é suficiente para a busca de respostas constitucionais adequadas para casos 

específicos, se não há acordo semântico sobre o emprego dessas expressões no caso”90. 

Leal elenca interessantes ponderações no sentido de que embora a ideia o movimento 

civil constitucional coloque a dignidade humana como vetor central ao condicionamento da 

compreensão de todo o direito civil, ela acaba por exercer um papel de “moeda geral”, onde 

habitualmente os “operadores” do direito a utilizam para justiçar suas decisões.91 

Utilizou-se a nomenclatura de “operadores” do direito, pois se acredita que o 

conhecimento jurídico deve evoluir, ser construído e não simplesmente operacionalizado, sob 

pena de tornar-se incompatível e ineficaz, transmitindo aos jurisdicionados insegurança e 

inoperabilidade normativa, exatamente como a norma aqui abordada por conta de sua 

inexatidão, aliada ao seu uso banalizado: 

[...] tende a conferir à dignidade humana o mesmo papel vazio que se atribuía ao 
conceito de vontade no século XIX. Ela está em todo lugar, mas não se sabe o que 
ela significa; ela serve para explicar tudo, mas é incapaz de orientar efetivamente 
processos de interpretação e aplicação do direito privado.92 

O que ocorre na prática reside, portanto, no uso meramente retórico da norma 

constitucional, onde sua utilização é habitualmente complementada pela assertiva ligada à sua 

importância, garantindo-lhe um cenário meramente expositivo. Além disso, possui utilidade 

normativa ou metodológica reduzida, pois decisões e interpretações totalmente opostas podem 

ser sustentadas com sua utilização. 

Utilizando como um dos argumentos a dignidade da pessoa humana, os defensores da 

multiparentalidade, como é o caso de Zarzana93, entendem que tal instituto é compatível com 

o ordenamento jurídico, pois com a possibilidade de se ter até dois pais, duas mães ou oito 

avós no mesmo registro civil, seria possibilitada a efetiva realização da dignidade da criança 

ou adolescente, pois teria diversas pessoas incumbidas de dar-lhe amor, afeto, cuidados etc. 

De acordo com Zarzana, “Multiparentalidade é na verdade a constituição de parentes 

juridicamente ligados e reconhecidos e registrados como tal, por vínculos de afetividade, sob 

a égide do princípio de dignidade humana”94. 

Data venia, merecem melhor análise o fundamento e os reflexos da 

multiparentalidade. Repudia-se, veementemente, tal instituto, sendo como denominado pela 
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orientadora deste estudo, Regina Beatriz Tavares da Silva, de “jabuticaba”, ou seja, algo ou 

alguma coisa que é peculiar do Brasil, na inspiração de expressão anteriormente utilizada pelo 

ministro Luis Roberto Barroso, pois se defende que com a aplicação da multiparentalidade em 

cenários onde haja conflitos provenientes de dissoluções de casamentos e uniões estáveis, 

aumenta-se a possibilidade de ocorrência da denominada alienação parental, pois, com o 

alargamento dos vínculos de parentesco o menor estaria sujeito a maiores possibilidades de 

sua incidência, já que infelizmente “É bastante comum vermos os filhos tornarem-se ‘moeda 

de troca’ no fim da conjugalidade e nos processos judiciais”95. 

Como o vínculo proveniente do afeto é algo mutável, somando-se ao alargamento dos 

vínculos de parentesco propiciados pela multiparentalidade, com suporte nas ponderações de 

Estrougo, as crianças e os adolescentes seriam, portanto, literalmente utilizados como armas 

na negociação e retaliação dos afetos mal resolvidos, tendo sua integridade psicológica e 

emocional abalada, violando diretamente o mandamento constitucional da dignidade da 

pessoa humana.96 

Outro princípio constitucional que é utilizado como alicerce pelos defensores  

da multiparentalidade se personifica no princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente, disciplinado no texto constitucional, em seus arts. 227 e 229, pois defendem que 

com o alargamento do polo familiar, mais pessoas serão responsáveis e possibilitarão 

proporcionar melhores condições afetivas, educacionais e financeiras aos menores.  

O mandamento constitucional determina que: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 
[...] 
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos 
maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade.97 

Sendo assim, as crianças e adolescentes, tidos como pessoas em processo de 

desenvolvimento passam a ter um lugar de privilégio no ordenamento jurídico pátrio,  

                                                
95 PEREIRA, 2016, p. 158. 
96 ESTROUGO, Mônica Guazzelli. Litígio de família: quem protege as crianças? In: AZAMBUJA, Maria 

Regina Fay de; SILVEIRA, Maritana Viana; BRUNO, Denise Duarte (org.). Infância em família: um 
compromisso de todos. Porto Alegre: Instituto Brasileiro de Direito de Família, 2004, p. 167. 

97 BRASIL, 1988, arts. 227 e 229. 
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pois, por estarem em processo de desenvolvimento psicofísico, tem prioridade absoluta sobre 

outros sujeitos de direitos inseridos no núcleo familiar. Deste modo, Pereira leciona no 

sentido que “[...] em atendimento ao princípio do melhor interesse da criança do adolescente 

que surgiram novas concepções e institutos jurídicos”98. 

Com suporte nas ponderações de Zarzana, é possível afirmar que, pela norma 

constitucional, se pode extrair que a família, a sociedade e o Estado possuem o dever de 

assegurar aos menores meios pelos quais possam exercer o efetivo cumprimento do 

mandamento previsto no texto constitucional.99 Os defensores de tal instituto jurídico 

acreditam que, por conta do alargamento numérico de pessoas vinculadas parentalmente tanto 

pelo viés biológico como pelo afetivo, a efetivação e o cumprimento de tal mandamento se 

tornam mais concretos. 

Harmonicamente ao princípio constitucional do melhor interesse da criança e 

adolescente, os defensores da multiparentalidade sustentam sua criação utilizando-se  

também como fundamento jurídico o denominado “princípio” constitucional da afetividade. 

 De acordo com as ponderações de Póvoas, contemporaneamente o afeto possui status  

de princípio constitucional implícito, não tendo qualquer importância o fato de não ter  

sido em nenhum momento citado pela Constituição Federal, ou pelo poder constituinte 

originário, pois a afetividade se encontra interligada ao macroprincípio da dignidade da 

pessoa humana.100 

Antes de se contrapor aos defensores da multiparentalidade por violação ao princípio 

do melhor interesse da criança ou adolescente, faz-se imperioso derrubar o viés jurídico de 

status de “princípio” constitucional da afetividade. Pois, com base nos ensinamentos de 

Martins, é possível afirmar que simplesmente não existe um princípio constitucional da 

afetividade, pois a Carta Constitucional de 1988 não faz qualquer referência às denominações 

afeto ou afetividade.101 Deste modo, a afetividade consiste em “[...] um sentimento que 

corresponde ao próprio temperamento de cada pessoa, havendo uma escolha biopsíquica de 

variável tonalidade entre todos os seres humanos”102. 

É bem verdade que quanto mais geral for um princípio, como é o da dignidade 
humana, tanto mais viceja a extraordinária criatividade de desavisados intérpretes 

                                                
98 PEREIRA, 2016, p. 150. 
99 ZARZANA, 2019, p. 190-191. 
100 PÓVOAS, 2017, p. 71-72. 
101 MARTINS, Ives Gandra da Silva. A família na Constituição. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; 

CARVALHO, Paulo de Barros; BERTELLI, Luiz Gonzaga; BIAGINI, João Carlos (org.). A família na 
Constituição brasileira. São Paulo: Noeses, 2019, p. 4-5. 

102 Ibid., p. 4. 
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constitucionais para chamarem de princípio qualquer ideia que lhes venha à cabeça, 
como tornar um mero sentimento de variada conformação, como o é o afeto, um 
princípio constitucional.103 

Nessa perspectiva, Martins defende que os princípios elencados no texto 

constitucional são designados para que o Estado e a sociedade respeitem os direitos inerentes 

à pessoa de cada ser humano, pois, quando respeitados e aplicados harmonicamente  

pela técnica de ponderação principiológica, efetivam a verdadeira democracia e possibilitam  

a realização do denominado “Estado democrático de direito”, onde a figura humana se  

torna mais relevante que o ente governamental, pois o Estado deve servir ao cidadão, 

protegendo-os, evitando, com isso, a colisão de interesses.104 

Complementa-se tal posicionamento com as reflexões de Rodrigues, onde afirma que 

o afeto ou a afetividade se trata de um sentimento humano, de caráter individual interligado à 

subjetividade psíquica de cada indivíduo, não tendo, assim, qualquer valor jurídico de 

envergadura constitucional.105 

Mesmo a afetividade não tendo o status de “princípio” constitucional ou qualquer 

valor jurídico, esta deve ser levada em consideração pelos construtores e aplicadores do 

direito, pois tal sentimento é fruto das vivências de cada indivíduo. Levando para a seara do 

direito de família, tais vivências são frutos da convivência familiar, portanto, deve possuir 

valor norteador na aplicação da ponderação, refletindo na aplicabilidade da norma legal ao 

deslinde processual, não sendo esse valor propriamente jurídico, mas caracterizando valor 

pessoal e sentimental atrelado às vivências dos indivíduos envolvidos no seio familiar, 

prioritariamente os sujeitos em desenvolvimento psicofísico, como se pode destacar sob a 

ótica doutrinária estrangeira: 

O conjunto de factores indicados pelo legislador deve abranger a relação afectiva da 
criança com cada um dos pais, a disponibilidade de cada um deles para prestar ao 
filho os cuidados necessários à sua saúde, alimentação e educação social, cultural e 
moral, o grau de desenvolvimento da criança e as suas necessidades, a preferência 
do menor, a continuidade das relações afectivas e do ambiente em que tem vivido a 
criança.106 

                                                
103 MARTINS, 2019, p. 5. 
104 Ibid., p. 4. 
105 RODRIGUES, Marilene Talarico Martins. A família e a especial proteção do Estado atribuída pela 

Constituição de 1988. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva; CARVALHO, Paulo de Barros; BERTELLI, 
Luiz Gonzaga; BIAGINI, João Carlos (org.). A família na Constituição brasileira. São Paulo: Noeses, 
2019, p. 68. 

106 SOTTOMAYOR, Maria Clara. Regulação do exercício do poder paternal nos casos de divórcio. 3. ed. 
Coimbra: Livraria Almedina, 2000, p. 35. 
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Tal viés valorativo da afetividade em cenário nacional pode ser claramente 

demonstrado e aceitável, no importante instituto do parentesco socioafetivo, onde Tavares da 

Silva, ao lecionar sobre os requisitos para reconhecimento desse vínculo de parentesco, elenca 

como uma das possibilidades o fato de “[...] o pai biológico tenha abandonado o filho”107.  

De acordo com o tema de Repercussão Geral 622108, tendo em vista a natureza mutável dos 

sentimentos humanos, entende-se que, em caso de falecimento do pai ou da mãe biológicos, 

não deverá incidir o instituto da multiparentalidade, pois tendo os de cujos desempenhados 

suas funções parentais devem estes permanecer no registro. 

Nesse sentido, voltando à abordagem para o princípio do melhor interesse da  

criança e do adolescente, no que diz respeito à aplicabilidade do instituto jurídico da 

multiparentalidade, entende-se que este instituto também não se mostra compatível com tal 

norma constitucional, pois a afetividade é de natureza pessoal e está sujeita a sofrer mudanças 

de acordo com as experiências vividas pelo indivíduo. 

Tal caráter impossibilita uma melhor aplicabilidade da norma constitucional, pois, se  

o afeto é mutável, quem garantirá que os parentes socioafetivos buscarão meios de possibilitar 

a realização prática de condutas que possibilitem a concretização desse mandamento?  

Ou melhor, quem garantirá que, por intermédio do poder parental, os parentes socioafetivos 

não realizem condutas prejudiciais a pessoas vulneráveis, apenas pelo fato de não possuírem 

mais qualquer vínculo afetivo? A dedução lógica é a de que o amor, o cuidado e o afeto não 

consistem em algo impositivo, obrigatório, mas possuem natureza voluntária, gratuita. 

Não se trata aqui de prevalência de vinculação parental biológica em detrimento à 

socioafetiva ou violação ao princípio constitucional de igualdade jurídica de todos os filhos, 

elencado no art. 227, § 6º, do texto constitucional109. Trata-se apenas da premissa básica de 

que o vínculo afetivo possui natureza espontânea e gratuita. 

Com suporte nas ponderações de Leal110, acredita-se ser plausível, ao invés de se 

aplicar uma verdadeira “jabuticaba”, que existe no Brasil e não é comum em outros países do 

mundo, e que poderá ensejar práticas prejudiciais a pessoas vulneráveis ou a terceiros 

estranhos à relação afetiva, originando insegurança jurídica, caso utilize, de maneira coerente, 

a técnica metodológica da “[...] ponderação dos interesses e dos valores da razoabilidade, da 

proporcionalidade, da adequação, da subsidiariedade”111, regra metodológica inerente ao 

                                                
107 TAVARES DA SILVA, 2016b, p. 1.641. 
108 STF, RE 898.060, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 21/09/2016, DJe 24/08/2017, p. 1. 
109 BRASIL, 1988, art. 227, § 6º. 
110 LEAL, 2015, p. 137. 
111 PERLINGIERI, 2008, p. 4. 
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movimento civil constitucionalista, possuindo como guia norteador o princípio constitucional 

da solidariedade e da paternidade responsável. 

Deve-se ter como resultado de tal ponderação a padronização jurisprudencial e 

normativa, no sentido de que apenas incidiria vinculação parental socioafetiva em caso de: 

efetivo abandono paterno ou materno biológico; efetivada a vinculação parental socioafetiva, 

tal fato não impossibilitaria o conhecimento de seu vínculo biológico, mas não seria  

possível a incidência de vínculo de parentesco, nos moldes do art. 86 do Projeto de Lei  

do Senado (PLS) n. 470, de 2013112, também conhecido como “Estatuto das Famílias”; 

inaplicabilidade da multiparentalidade com o ordenamento jurídico pátrio, por ser estranha e 

incompatível com os mandamentos constitucionais; divórcio ou dissoluções de uniões 

estáveis, onde comprovadamente se efetivou o viés afetivo, fruto da convivência entre o 

padrasto ou madrasta com o enteado ou enteada, independentemente de abandono biológico, 

podendo ser arbitradas obrigações alimentares por força do princípio constitucional da 

solidariedade e do princípio do melhor interesse da criança ou do adolescente, levando-se em 

consideração o período de convivência entre as partes, não podendo ser desprezada a 

afetividade que um dia existiu em decorrência do período de convivência, pois o fato de não 

haver vínculo de parentesco seria um aspecto irrelevante, vez que a paternidade ou a 

maternidade socioafetiva se caracteriza apenas pelos vínculos afetivos.  

Desse modo, a falta de afetividade não exclui o encargo de condutas paternas ou 

maternas, pois o comportamento afetivo consiste em um dever, e pode ser imposta pelo Poder 

Judiciário, independentemente do vínculo de afeto ser pretérito ou presente no momento da 

incidência obrigacional, pois Kant já lecionava que: 

[...] o amor enquanto inclinação não pode ser ordenado, mas o bem-fazer por dever, 
mesmo que a isso não sejamos levados por nenhuma inclinação e até se oponha a ele 
uma aversão natural e invencível, é amor prático e não patológico, que reside na 
vontade e não na tendência da sensibilidade, em princípios de ação e não em 
compaixão lânguida. E só esse amor é que pode ser ordenado.113 

Acredita-se que a jurisprudência deveria evoluir pautada pelas ponderações aqui 

sugeridas, pois, com base nas lições de Leal, onde afirma que, embora a proporcionalidade 

seja o meio metodológico habitualmente utilizado em diversos tribunais, sua capacidade de 
                                                
112 “É admissível a qualquer pessoa, cuja filiação seja proveniente de adoção, posse de estado ou de inseminação 

artificial heteróloga, o conhecimento de seu vínculo genético, sem gerar relação de parentesco.” (BRASIL. 
Projeto de Lei do Senado nº 470, de 2013. Dispõe sobre o Estatuto das Famílias e dá outras providências. 
Brasília, DF: Senado Federal, 2013b, art. 86. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/web/atividade/ 
materias/-/materia/115242. Acesso em: 5 mar. 2020). 

113 KANT, 1980, p. 114, grifos do autor. 
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controle racional das valorações produzidas pelos aplicadores do direito é questionável114,  

já que, muitas vezes, a utilização dos princípios constitucionais como elementos  

basilares decisórios peca por oportunismos ou modismos, ensejando, com isso, incertezas 

incompatíveis com a segurança jurídica, que “[...] é fundamental na proteção da família e de 

seus membros”115, onde princípios ambíguos podem justificar qualquer decisão. 

Desse modo, abordam-se, na próxima seção, as particularidades da alienação parental, 

enquadrando-a como um dos muitos vieses problemáticos da multiparentalidade. 

                                                
114 LEAL, 2015, p. 138.  
115 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 22. 
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3 ALIENAÇÃO PARENTAL NAS RELAÇÕES SOCIOAFETIVAS E 

PLURIPARENTAIS, SOB A PERSPECTIVA DO PRINCÍPIO DO MELHOR 

INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Esta seção versa acerca do fenômeno jurídico da alienação parental no contexto das 

relações socioafetivas e pluriparentais, considerando o princípio do melhor interesse do 

menor. Para tanto, foram considerados, essencialmente, os aspectos conceituais e históricos, 

além de características jurídicas e consequências desta prática. 

Como visto alhures, o instituto de família está inserido em um processo dinâmico  

de maturação em sintonia com toda a evolução social. Deste modo, elencado na Carta 

Constitucional, em seu art. 227, § 6º116, encontra-se o princípio da igualdade entre as filiações, 

que tem como condão o exercício isonômico de direitos fundamentais, possuindo viés 

interpretativo de que todos os indivíduos possuem o direito fundamental à família. 

Nesse aspecto, deve-se destacar também o entendimento sobre as vinculações 

parentais esculpido no art. 1.593 da norma civilista117 onde afirma que o parentesco pode ser 

natural, civil, podendo ser resultante da consanguinidade ou proveniente de outra origem. 

Tais entendimentos possibilitaram grandes debates na seara jurídica familiar, pois, 

segundo Tavares da Silva, “A expressão ‘outra origem’ compreende também a paternidade e a 

maternidade socioafetiva, cujo vínculo não advém de laço de sangue ou de adoção, mas, sim, 

de reconhecimento social e afetivo da paternidade”118. 

De tal entendimento, pode-se extrair que o parentesco familiar contemporâneo se 

norteia pela afetividade, sendo ela interpretada como princípio jurídico ou simplesmente 

como um sentimento inerente ao ser humano, podendo tal interpretação comportar ou não a 

multiparentalidade, o que divergem alguns autores, como demonstrado na seção anterior. 

Dentro dessa perspectiva, analisar-se-á, nesta seção, se tais leituras interpretativas da 

afetividade são compatíveis com o prioritário interesse da criança e do adolescente como 

sujeito de direitos, levando em consideração a triste realidade do crescente número de 

divórcios e rupturas familiares, fatos geradores de disputas entre os membros do seio familiar 

ensejando a prática maléfica da Síndrome da Alienação Parental (SAP). 

De acordo com as ponderações de Kaminski, os jovens na Idade Média europeia não 

possuíam qualquer valor, a sociedade da época os via como dependentes, pois por conta da 

                                                
116 BRASIL, 1988, art. 226, § 4º. 
117 Id., 2002, art. 1.593. 
118 TAVARES DA SILVA, 2016b, p. 1.640. 
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sua pouca idade e falta de vivência não produziam com a mesma qualidade e capacidade de 

um adulto, e ainda demandavam cuidados, necessitavam de alimentos, vestuário etc.119 

Por conta de tal visão social muitos acabavam falecendo, seja em decorrência do 

abandono, negligência ou então pela exploração quando eram vendidos como escravos ou 

submetidos a desempenhar esforços sobre-humanos nas grandes navegações, devendo-se 

destacar o triste misticismo presente nesta última modalidade, onde por decorrência da 

proibição de mulheres nos navios os menores frequentemente eram molestados, servindo e 

satisfazendo os sórdidos desejos dos tripulantes das embarcações. 

Nesse aspecto, desde a antiguidade, o abandono e a exploração dos menores eram 

práticas comuns. No direito romano, os filhos eram submetidos à autoridade do pater, o qual 

detinha o direito sobre a vida ou morte do filho. 

A princípio, os poderes do pater familias enfeixados na patria potestas são 
absolutos: o pater familias pode ser comparado a um déspota. A pouco e pouco, 
porém essa tendência se avoluma decididamente a partir do início do período pós-
clássico, os poderes constitutivos da patria potestas se vão abrandando, até que, no 
direito justinianeu, mudado o ambiente social, alteradas fundamentalmente as 
funções e a estrutura da família romana, e sobrepujado o parentesco agnatício pelo 
cognatício, a patria potestas se aproxima do conceito moderno de pátrio poder 
(poder educativo e levemente corretivo) [...].120 

Pode-se extrair de tal entendimento que, no próprio direito romano, a figura do filho  

já vem ganhando importância no seio familiar, posição que não poderia ser diferente no 

direito contemporâneo, em que se efetivou o princípio jurídico da valorização do menor, 

concedendo-lhes mais direitos e menos deveres e obrigações, ensejando, assim, maior 

proteção ao superior interesse das crianças e adolescentes em detrimento os interesses dos 

outros membros do seio familiar. 

Desse modo, a Carta Constitucional de 1988, absorvendo tal valor fundamental, 

abarca, em seus arts. 227 e 229, o princípio do melhor interesse da criança e adolescente, 

sendo este também disciplinado pela Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

aprovada pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 20 de novembro de 1989121, sendo 

                                                
119 KAMINSKI, André Karst. O Conselho Tutelar, a criança e o ato infracional: proteção ou punição? 

Canoas: Editora da ULBRA, 2002, p. 15. 
120 ALVES, 2014, p. 621, grifo do autor. 
121 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Convenção sobre os Direitos da Criança [adotada pela 

Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989]. In: BRASIL. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro 
de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança. Diário Oficial [da] República Federativa  
do Brasil: seção 1, Brasília, DF, ano 128, n. 223, p. 22256-22261, 22 nov. 1990. Disponível em: 
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/11/1990&jornal=1&pagina=2. Acesso 
em: 29 set. 2020. 
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posteriormente ratificada pelo Brasil por meio do Decreto n. 99.710/1990, como também 

encontra farta regulação na Lei n. 8.069/1990, popularmente conhecida como Estatuto da 

Criança e do Adolescente. 

Desse modo, tal princípio “[...] tornou-se fundamental e norteador para toda e qualquer 

questão relativa à infância e juventude que se desdobra e reforça no princípio da proteção 

integral e da absoluta prioridade”122. Atribuindo-se às crianças e aos adolescentes a condição 

de desfrutar de modo privilegiado dos mesmos direitos e garantias fundamentais dos adultos. 

Sendo assim, com o advento da Constituição Federal e a evolução da sociedade 

contemporânea e de suma importância que a leitura interpretativa do direito de família, seja 

permeada por uma visão prática e efetiva da proteção integral à criança e do adolescente  

como sujeitos de direitos, “[...] cujas prerrogativas de prioridade e de supremacia do seu 

interesse emanam de sua especial condição de pessoas em desenvolvimento”123. Tal leitura 

interpretativa deve ser feita à luz dos princípios norteadores do direito de família. 

3.1 PERSPECTIVA PRINCIPIOLÓGICA DAS RELAÇÕES FAMILIARES 

Na seção anterior, destacou-se a evolução jurídica que a entidade familiar teve, 

principalmente nas últimas décadas do século XX. Onde as relações de parentesco  

antes norteadas pela perspectiva biológica atrelada ao pátrio poder, deram margem a uma 

releitura jusparental permeada pela perspectiva afetiva, dando origem a novas vinculações de 

parentesco, correspondendo à parentalidade socioafetiva e à multiparentalidade. 

Utilizando-se da mesma metodologia analítica principiológica, busca-se, neste tópico, 

elencar uma exposição daqueles considerados os mais importantes princípios reguladores das 

relações familiares contemporâneas, onde permeia a igualdade entre os sujeitos que compõe o 

núcleo familiar e a mútua colaboração em prol do desenvolvimento dos menores. 

Com o advento da nova ordem constitucional, torna-se imperioso diferenciar as  

noções de valor e de princípio. Para entender melhor, vejam-se os ensinamentos de Gama:  

“Os princípios traduzem [...] mandamentos de otimização, com caráter deontológico, 

relacionando-se à ideia do ‘dever-ser’, enquanto que os valores se situam na dimensão 

axiológica, ou seja, do que efetivamente ‘é’ de acordo com um juízo de bom e do mau”124. 

                                                
122 PEREIRA, 2016, p. 149. 
123 SANDRI, Jussara Schmitt. Alienação parental: o uso dos filhos como instrumento de vingança entre os pais. 

Curitiba: Juruá, 2013, p. 83. 
124 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda 

compartilhada à luz da Lei nº 11.698/08: família, criança, adolescente e idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p. 63. 
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Desse modo, o direito deve se pautar por um modelo principiológico, pois precisa 

evoluir para responder de modo efetivo aos anseios da sociedade. 

Outra diferença que deve ser levantada no presente tópico diz respeito à distinção 

entre regras e princípios como cepas de normas jurídicas. 

O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas 
que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das 
possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, 
mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em 
graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende 
somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades jurídicas. O 
âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras 
colidentes. 
Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma 
regra vale, então, deve ser fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem 
menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 
juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é uma 
distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou 
um princípio.125 

Com base nos ensinamentos de Alexy, pode-se concluir que o vetor de diferenciação 

entre as regras e os princípios refere-se à incidência e à aplicação de ambos. 

As regras possuem incidência no âmbito fático e jurídico se aplicando ou não, 

abrangendo uma noção de tudo ou nada, “[...] é aplicada pela técnica da subsunção, ou seja, 

com a concretização na realidade dos fatos da hipótese de incidência [...] o aplicador 

reconhece a incidência da regra”126. 

Já os princípios, “[...] seriam aquelas normas com teor mais aberto do que as regras 

[...] corresponderiam às normas que carecem de mediações concretizadoras por parte do 

legislador, do juiz ou da Administração”127. 

Desse modo, diferentemente das regras, que não admitem ponderação, os princípios 

possuem um maior grau de aplicabilidade, podendo oferecer mais de uma solução as 

demandas surgidas para apreciação jurisdicional. 

Nesse aparente cenário de insegurança jurídica surge a força principiológica, pois, 

diante das múltiplas possibilidades de resoluções casuísticas, torna-se possível a constante 

construção do direito em busca da adequação à evolução dos valores da sociedade 

contemporânea. 

                                                
125 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 

Malheiros, 2008, p. 90-91. 
126 GAMA, 2008, p. 64. 
127 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 79. 
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Com o advento da nova ordem constituinte ocorrida no ano de 1988, os princípios 

auferem importante aclamação quanto ao seu impulso normativo, onde, em incontáveis vezes, 

as questões surgidas no crivo jurídico devem ser apreciadas à luz principiológica e das 

técnicas de interpretação e aplicação das normas a ela referentes. 

Na seara do direito privado, mais especificamente no direito de família, antes do 

advento da Constituição Federal de 1988 as regras aplicáveis possuíam como fonte normativa 

o Código Civil de 1916, que detinha um ímpeto patriarcal permeado por um viés patrimonial. 

Atualmente a Constituição Federal irradia seus princípios na seara privada,  

“[...] a incidência franca da Constituição nos diversos âmbitos das relações entre particulares, 

mormente nos contratos, nas propriedades e nas famílias, à luz de comandos inafastáveis de 

proteção à pessoa”128. 

Somando-se com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, o direito de família 

ganha uma nova roupagem que objetiva uma melhor adaptação das normas legais à evolução 

social e os costumes a ela correlatos, buscando um sentido valorativo guiado pela afetividade 

elemento basilar da estrutura familiar, considerando assim, todos os membros da sociedade 

familiar como titulares de direitos fundamentais. 

Desse modo, os doutrinadores divergem sobre quais seriam os princípios norteadores 

das Relações Familiares, pois “[...] não sendo dever da legislação a positivação de princípios, 

cabe à doutrina o reconhecimento de sua autonomia científica”129. 

Utilizar-se-á a divisão metodológica sugerida por Lôbo, onde explica que  

“Os princípios jurídicos, inclusive os constitucionais, são expressos ou implícitos. Estes 

últimos podem derivar da interpretação do sistema constitucional adotado ou podem brotar da 

interpretação harmonizadora de normas constitucionais específicas [...]”130. 

Assim, para efeitos didáticos, foram divididas as modalidades temáticas em 

subtópicos, onde inicialmente são trabalhados os princípios fundamentais e, em seguida,  

os princípios gerais. 

3.1.1 Princípios Fundamentais 

Inicialmente, com suporte nas ponderações de Ana Madaleno e Rolf Madaleno, 

destaca-se que a doutrina e a jurisprudência dividem os princípios em fundamentais e gerais, 
                                                
128 FACHIN, Luiz Edson. Direito civil: sentidos, transformações e fim. Rio de Janeiro: Renovar, 2015, p. 10-11. 
129 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil: volume único. São 

Paulo, Saraiva, 2017, p. 78. 
130 LÔBO, Paulo. Direito civil: famílias. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 5, p. 55. 
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não com o objetivo de hierarquizá-los, mas levando em consideração o seu conteúdo de 

abrangência, pois os princípios fundamentais regem o ser humano por completo em todas as 

suas relações, já os princípios gerais restringem-se apenas ao âmbito familiar.131 

De acordo com a classificação utilizada por Lôbo, os princípios fundamentais são 

apenas dois, sendo eles o princípio da dignidade da pessoa humana e o da solidariedade 

familiar. Já os princípios gerais se personificam em cinco, sendo eles o princípio da igualdade 

familiar; liberdade familiar; responsabilidade familiar; da afetividade; convivência familiar e 

por fim o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.132 

No que se refere aos princípios fundamentais, inicia-se a explanação tecendo 

considerações sobre o princípio da dignidade da pessoa humana. Destaca-se que tal norma 

constitucional é considerada o alicerce de todo o ordenamento jurídico pátrio e está 

disciplinada no art. 1º, III, da Constituição Federal, que o coloca como um dos fundamentos 

da República Federativa do Brasil, mas também se encontra expressamente previsto em 

 outros dispositivos da Carta Constitucional, como na previsão do art. 226, § 7º, onde 

estabelece ser o planejamento familiar algo de livre decisão do casal, com suporte nos 

princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável,  

como também na previsão contida no art. 230 do texto constitucional, onde determina que  

“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua 

participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o 

direito à vida”133. 

Conforme elenca Lôbo, “A dignidade da pessoa humana é o núcleo existencial que é 

essencialmente comum a todas as pessoas humanas, como membros iguais do gênero 

humano, impondo-se um dever geral de respeito, proteção e intocabilidade”134. Por ser algo 

inerente à existência humana, possui uma dupla natureza interpretativa, sendo a primeira a 

dimensão pessoal e a segunda a dimensão coletiva. 

No que diz respeito à dimensão pessoal, ela “[...] representa a necessidade de se 

respeitar a pessoa considerada como tal”135, deste modo, assegura ao indivíduo o direito de 

viver plenamente, sem qualquer intervenção de natureza degradante ou desumana seja ela de 

natureza estatal ou particular. 

                                                
131 MADALENO, Ana Carolina Carpes; MADALENO, Rolf. Síndrome da Alienação Parental: importância da 

detecção: aspectos legais e processuais. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 29. 
132 LÔBO, 2020, p. 55-56. 
133 BRASIL, 1988, art. 230. 
134 LÔBO, op. cit., p. 58. 
135 GAMA, 2008, p. 70. 
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Em sua dimensão coletiva garante ao ser humano a “[...] promoção da participação 

ativa da pessoa humana nos destinos da própria existência e da vida comunitária, em 

condições existenciais consideradas mínimas para tal convivência”136. Nesta dimensão 

coletiva, pode-se alocar a instituição familiar, pois, mediante a convivência harmônica  

e coletiva dos membros da família, possibilitam-se as melhores condições para o 

desenvolvimento humano. 

No modelo de família tradicional norteado pelo poder marital e pelo poder paterno 

concentrado na figura do chefe de família, os demais membros da entidade familiar se 

anulavam, tendo que tolerar subjugações e abusos. Fato este que mudou com o advento da 

nova ordem constitucional, pelo menos, teoricamente. 

Atualmente, a dignidade da pessoa humana atua no sentido de assegurar o pleno 
desenvolvimento da dignidade e da personalidade de todas as pessoas humanas que 
integram a entidade familiar, ainda que sob o prisma social haja tanta violação ao 
princípio da dignidade humana, especialmente das crianças, dos adolescentes e dos 
idosos.137 

Desse modo, com suporte nas ponderações de Lôbo, pode-se afirmar que com as 

mudanças ocorridas nas concepções valorativas das famílias, passou-se a predominar um 

locus existencial de cada membro que compõe a unidade familiar, passando com isso a ser 

instrumento de realização existencial de todos os seus membros, pautados por valores 

elementares coletivos, funcionalizando a família no desenvolvimento existencial da dignidade 

das pessoas que a integram.138 

Diante de tal mudança valorativa ocorrida na família, o princípio constitucional da 

solidariedade familiar passou a se unir umbilicalmente ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. Encontra-se expresso no texto constitucional, esculpido no art. 3º, I, onde determina 

que um dos objetivos da República Federativa do Brasil reside na construção de uma 

sociedade livre, justa e solidaria. 

Nessa perspectiva, o princípio da solidariedade familiar tem origem nos vínculos 

afetivos, bem como “[...] dispõe de acentuado conteúdo ético, pois contém em suas entranhas 

o próprio significado da expressão solidariedade, que compreende a fraternidade e a 

reciprocidade. A pessoa só existe enquanto coexiste”139. 

                                                
136 GAMA, 2008, p. 69. 
137 Ibid., p. 71. 
138 LÔBO, 2020, p. 59-60. 
139 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 

53, grifo da autora. 
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O conteúdo ético e moral de cooperação social, portanto, projeta-se para a seara 

jurídica. Gama afirma que “Atualmente, objetiva-se alcançar um ponto de equilíbrio entre os 

interesses individuais e os interesses sociais e coletivos: busca-se o equilíbrio entre os espaços 

privados e públicos com a necessária interação entre as pessoas”140. 

Diante de tal busca de harmonização entre os interesses individuais e coletivos a 

Constituição Federal, buscou gerar deveres recíprocos de caráter assistencial aos participantes 

do grupo familiar, como estabelecer prioritariamente o dever a família de garantir com 

absoluta prioridade os interesses dos filhos, como pessoas em desenvolvimento, em 

contrapartida, estabelece aos filhos o dever de amparo aos pais na velhice. 

No entendimento de Gagliano e Pamplona Filho, “A solidariedade, portanto, culmina 

por determinar o amparo, a assistência material e moral recíproca, entre todos os familiares, 

em respeito ao princípio maior da dignidade da pessoa humana”141. Assim, tal solidariedade 

não está atrelada apenas à ideia sentimental e comportamental, mas compreende  

também o aspecto material. Deste modo, o art. 1.694 do Código Cívil determina que  

“Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que 

necessitem para sobreviver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para 

atender às necessidades de sua educação”142. 

Nesse sentido, Tavares da Silva acertadamente observa que “O instituto dos alimentos 

entre parentes compreende a prestação do que é necessário à educação independentemente da 

condição de menoridade, como princípio de solidariedade familiar”143. 

Amparado por tal entendimento, levando-se também em consideração os comandos 

constitucionais de proteção aos menores inseridos ao seio familiar, defendeu-se alhures que, 

para efeitos de pagamento de prestações alimentícias, o padrasto ou madrasta poderia, caso 

fosse necessário, ser compelido a pagar alimentos ao enteado ou enteada, por decorrência do 

princípio da solidariedade familiar, ao invés de declarar-se uma parentalidade socioafetiva. 

Entende-se que o afeto possui natureza mutável, portanto, o lapso temporal de convivência 

entre padrasto e enteado não pode simplesmente ser desprezado. 

A compreensão acerca da prestação de alimentos seria juridicamente melhor aplicável, 

ao invés de instituir ou manter um vínculo parental socioafetivo apenas levando-se em 

decorrência as necessidades materiais do menor. 

                                                
140 GAMA, 2008, p. 74. 
141 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 99. 
142 BRASIL, 2002, art. 1.694. 
143 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Comentário ao art. 1.694. In: TAVARES DA SILVA, Regina 

Beatriz (coord.). Código Civil comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016e, p. 1.754. 
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3.1.2 Princípios Gerais 

Continuando com a abordagem principiológica, no presente subtópico, tecer-se-ão 

ponderações sobre os princípios gerais aplicáveis nas relações familiares, com suporte na 

divisão metodológica sugerida por Lôbo, que elenca seis princípios gerais, sendo eles o da 

igualdade familiar, da liberdade familiar, da responsabilidade familiar, da afetividade, da 

convivência familiar e do melhor interesse da criança.144 

O primeiro princípio geral que será abordado inicialmente se personifica no princípio 

da igualdade familiar, tal princípio está previsto no texto constitucional elencado no art. 5º, 

onde afirma o mantra social de que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”145. 

Tal norma de nível constitucional traduz a ideia de proibição de que pessoas humanas 

sejam submetidas a práticas discriminatórias ou tratamentos diferenciados desprovidos de 

qualquer fundamentação razoável ou justificável, sendo assim, constitui-se em “[...] um dever 

ético-jurídico de respeito ao outro”146. 

Guiados pelas reflexões sugeridas por Marmelstein, onde explica que o respeito ao 

próximo proveniente do princípio da igualdade consiste em uma obrigação de natureza 

constitucional, devendo o Estado e a sociedade tratar isonomicamente todos os indivíduos 

independentemente de sua classe social, raça, cor, etnia e orientação sexual.147 

Nesse sentido, o autor defende que deste respeito surge a igualdade, possuindo assim, 

duas distinções, sendo a primeira a igualdade na lei, e a segunda a igualdade perante a lei.  

“A primeira (igualdade na lei) é dirigida ao legislador, que, ao editar normas abstratas, deve 

tratar todos com isonomia. Já a ‘igualdade perante a lei’ incide no momento de concretização 

[...] na aplicação da lei, não adotem comportamentos preconceituosos”148. 

Conceitualmente a igualdade se desdobra em inúmeras obrigações. Inicialmente veda 

o tratamento desigual a determinados grupos ou categorias de seres humanos, que objetivam 

causar-lhes prejuízo, em contraponto, determina que o Estado desempenhe ações que 

objetivem a redução das desigualdades sociais, promovendo o bem-estar e combatendo a 

                                                
144 LÔBO, 2020, p. 56. 
145 BRASIL, 1988, art. 5º. 
146 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 76, grifo do 

autor. 
147 Ibid., p. 77. 
148 MARMELSTEIN, loc. cit. 
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pobreza, adotando medidas que permitam que as pessoas vulneráveis possuam as mesmas 

condições dos outros indivíduos pertencentes ao seio social. 

A Constituição consagra inegavelmente um direito de qualquer ser humano de ser 
tratado de forma isonômica. Isso não significa, contudo, que todos devem ser 
tratados de forma absolutamente igual. O que a Constituição proíbe não é o 
tratamento diferenciado em si, mas o tratamento discriminatório destituído de 
justificativa constitucional aceitável.149 

Na seara jurídica familiar, nenhum outro princípio nas últimas décadas do século XX 

causou tanto impacto como o princípio da igualdade familiar, estabelecendo mudanças 

dogmáticas desde a igualdade entre os sexos até uma recolocação hierárquica no seio da 

sociedade familiar. 

O sexo sempre foi um fator de discriminação. O sexo feminino sempre esteve 
inferiorizado na ordem jurídica, e só mais recentemente vem ele, a duras penas, 
conquistando posição paritária, na vida social e jurídica à do homem. A 
Constituição, como vimos, deu largo passo na superação do tratamento desigual 
fundado no sexo, ao equiparar os direitos e obrigações de homens e mulheres.150 

Nesse sentido, Lôbo pondera que a inferioridade feminina se dava tanto pela 

submissão ao julgo do poder marital como também por uma desigualdade jurídica, pois a 

mulher era considerada relativamente incapaz ao lado dos filhos, pródigos e silvícolas, não 

tendo, assim, capacidade processual para figurar como parte em processos cíveis ou criminais, 

sem a autorização do marido, fato que perdurou até a promulgação da Lei n. 4.121/1962, 

conhecida como Estatuto da Mulher Casada.151 

Atualmente, prevalece a ideia da chefia familiar compartilhada, onde as 

responsabilidades são de ambos os cônjuges ou companheiros, não havendo mais o que falar 

em poder marital ou inferioridade jurídica de um sexo sobre o outro. 

Outro ponto de grande impacto do princípio da igualdade familiar se reflete no campo 

da filiação, anteriormente ao advento da Constituição Federal, que equiparou as modalidades 

de filiação “[...] classificava-se a filiação em legítima (resultante de casamento) e ilegítima 

(oriunda de relação extramatrimonial) [...]”152. 

                                                
149 MARMELSTEIN, 2019, p. 79. 
150 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2005,  

p. 223-224. 
151 LÔBO, 2020, p. 68. 
152 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Comentário ao art. 1.596. In: TAVARES DA SILVA, Regina 

Beatriz (coord.). Código Civil comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016c, p. 1.652. 
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Desse modo, os filhos gerados fora do relacionamento matrimonial não detinham os 

mesmos direitos disponíveis aos filhos gerados dentro da relação matrimonial, onde, de certo 

modo, se apenava as crianças e os adolescentes pela ausência de vínculo conjugal entre seus 

pais, em nome de uma utópica harmonia matrimonial. 

Atualmente, prevalece a vedação discriminatória e a igualdade de direitos 

independentemente da origem da filiação, sendo a classificação de filiação legítima ou 

ilegítima extirpada do ordenamento jurídico, por conter natureza discriminatória. 

Para que o princípio da igualdade familiar se concretize no seio social, faz-se 

necessário uma releitura das relações paterno-filiais no sentido de que os pais não ocupem 

apenas uma posição hierárquica superior na vida de seus filhos, mas, ambos os genitores, em 

patamar igualitário, juntos, possam pautar seu relacionamento pela afetividade e pela 

constante construção de uma rotina familiar saudável e harmônica para todos os seus 

integrantes. 

A mais recente guinada na seara do direito de família envolvendo o princípio  

da igualdade familiar, diz respeito e equiparação entre as uniões heterossexuais e 

homoafetivas. 

Nesse quesito, com suporte nas ponderações de Marmelstein, na Constituição Federal 

não há qualquer dispositivo que autorize a limitação de direitos por conta de questões 

relacionadas a orientações sexuais, pois as normas constitucionais se caracterizam por sua 

natureza ético-jurídica arrimada no respeito e na tolerância, não seria possível aceitar 

divergências em direitos entre pessoas heterossexuais e homossexuais.153 

Nesse aspecto, o STF em julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 132/DF154 e da ADI 4.277/DF155 reconheceu como entidade familiar a 

união estável formada por pessoas do mesmo sexo, nos mesmos termos em que o art. 1.723 

do Código Civil, devendo o reconhecimento de tal união ser feito nos mesmos moldes e 

regras aplicáveis às uniões heterossexuais. 

Destarte, Monteiro e Tavares da Silva apregoam o entendimento de que a natureza 

monogâmica familiar se aplica tanto nas relações heterossexuais como nas relações 

homoafetivas, sendo insuscetíveis de qualquer proteção estatal as condutas de natureza 

poligâmica, firmadas pelo poliamor, pois não se caracterizam como entidades familiares.156 
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156 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 112-123. 
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Nesse sentido, destaca-se o pedido de providências da ADFAS ao CNJ157 (PP 0001459-

08.2016.2.00.0000) para que não sejam lavradas escrituras de poligamia, bem como a tese de 

repercussão geral firmada pelo STF recentemente158. 

Aborda-se agora o princípio da liberdade familiar, também denominado como 

princípio da intervenção mínima do Estado no direito de família. 

Anteriormente à vigência do texto constitucional de 1988, o Código Civil de 1916 

regulamentava as relações familiares pautadas por um norte ideológico arreigado à concepção 

de uma família patriarcal, onde o critério financeiro frequentemente se sobrepunha aos 

interesses existenciais. 

O Estado figurava como um tutor de desigualdades ao impor padrões familiares 

pautados pelo casamento válido, impondo limitações à proteção estatal, não importando o 

caráter existencial dos indivíduos. 

Com a ebulição das mudanças sociais que permearam o início do século XX, o Direito 

se viu obrigado a evoluir, surgindo no ano de 1948 a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos votada pela ONU, onde, em seu artigo 16, item 3, estabelece que “A família é o 

núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do 

Estado”159. 

Efetivamente, tal entendimento só veio a se concretizar com eficácia constitucional no 

ordenamento jurídico com o advento da Carta Magna em 1988, onde em seu art. 226, caput, 

determina que a família se personifica como a base da sociedade, tendo em consequência 

disto a proteção do Estado, impõe a família em seu art. 227, caput, o dever de assegurar aos 

menores com absoluta prioridade condições dignas para que se desenvolvam  

de maneira digna, pondo-os a salvo de toda e qualquer modalidade de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, “[...] a dignidade é, enfim, o 
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respeito que cada um merece do outro, a começa no seio da própria família, onde a educação 

deve ser voltada para essa concretização”160. 

Desse modo, o Estado deixa de figurar como interventor-opressor e passa a atuar de 

modo a assessorar a família preenchendo as lacunas que possam vir a surgir no âmbito da 

convivência familiar. 

A vedação à interferência de qualquer pessoa, de direito público ou privado, na 
comunhão de vida instituída pela família está perfeitamente de acordo com o 
princípio constitucional de preservação da dignidade. No entanto, a tutela da 
dignidade deve ser assegurada não só no curso das relações familiares, enquanto 
existe aquela comunhão, mas também diante de seu rompimento, de modo que, 
quando essa ruptura ocorre, surgem as consequências respectivas, com a sua 
aplicação pelo Poder Judiciário [...].161 

Nesse sentido, Lôbo defende que na sociedade contemporânea a liberdade familiar 

possui diversas dimensões, 

a) liberdade de planejamento familiar; 
b) liberdade de casar ou não casar, sem imposição parental, e consequente escolha 
da entidade familiar que deseje constituir; 
c) liberdade de escolha e alteração do regime de bens; 
d) liberdade de divórcio e dissolução da entidade familiar; 
e) liberdade de instituir bem de família convencional.162 

Assim, Lôbo defende que o princípio da liberdade familiar possui duplo viés 

interpretativo, sendo o primeiro relativo à liberdade da entidade familiar perante o Estado e a 

sociedade, e o segundo diz respeito à liberdade de cada indivíduo frente aos outros membros 

da própria unidade familiar.163 “O ordenamento jurídico deve estar atento às transformações 

sociais, de modo que o Direito possa responder aos anseios das mais diversas formas de 

sociedade familiar [...]”164. 

À vista disso, na seara familiar a autonomia da vontade não é o fator de maior 

preponderância, pois se deve zelar por valores hierarquicamente superiores, como a proteção 

dos integrantes da entidade familiar, sobretudo dos qualificados como vulneráveis. 

De acordo com as ponderações de Bulos, até a vigência do texto constitucional de 

1934, nenhuma das constituições anteriores disciplinavam sobre a instituição familiar, de 

                                                
160 SEREJO, Lourival. Direito constitucional da família. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 20. 
161 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Comentário ao art. 1.513. In: TAVARES DA SILVA, Regina 

Beatriz (coord.). Código Civil comentado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2016a, p. 1.520. 
162 LÔBO, 2020, p. 70. 
163 LÔBO, loc. cit. 
164 SANDRI, 2013, p. 59. 
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modo, que este importante instituto passou totalmente despercebido pelos regulamentos 

constitucionais de 1824 e 1891.165 

A partir do texto constitucional de 1934 os diplomas constitucionais posteriores  

“[...] faziam referência à família legal, só ostentando tal rótulo aqueles grupos familiais 

originários do casamento civil”166, ficando à margem da proteção estatal, todas os núcleos 

familiares que não fossem gerados a partir do casamento civil, incluindo os indivíduos ali 

vinculados. Tal problemática apenas foi solucionada com o advento da Constituição de 1988: 

[...] o constituinte brasileiro de 1988 não olvidou os contornos modernos da mutável 
concepção de família. A problemática da marginalização infantil, outrora situada a 
latere do processo de integração social, também foi destacada. O mesmo se diga 
quanto às questões relacionadas à adolescência, marcantes nesse crepúsculo de 
século, sobretudo diante da violência e da exploração sexual dos adolescentes.167 

Assim, com a vigência da nova ordem constitucional ocorreu a amplificação tanto do 

conceito de família como da proteção jurídica a seus membros, anteriormente relegados ao 

esquecimento estatal, deste modo, quando o constituinte impôs pelo art. 227, caput, o dever 

da família em assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade condições aptas 

ao seu pleno desenvolvimento, institucionalizou-se o princípio da responsabilidade 

familiar, que consiste na funcionalização do núcleo familiar onde não apenas os pais, mas 

também todas as pessoas que se vinculam as relações de parentesco ou ao grupo familiar 

possuem o encargo “[...] em relação à criança, ao adolescente e ao jovem, concernentes à 

preservação da vida, à saúde, à educação familiar e escolar, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura à dignidade, à liberdade e à convivência familiar”168. 

Assim, esses deveres constitucionais resultam da qualidade da criança e do 

adolescente como sujeito de direitos próprios, onde tais deveres não se restringem apenas ao 

campo material, mas estendem-se também na esfera intelectual. Não possuindo conexão não 

seara afetiva, pois o amor não possui vinculação obrigacional, pois se concretiza de modo 

voluntário. 

Nesse sentido, o Código Penal169, em seus arts. 244 e 246, tipifica como crime tanto o 

abandono material como o abandono intelectual, incidindo penas na primeira tipificação de 

                                                
165 BULOS, 2014, p. 1618. 
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168 LÔBO, 2020, p. 71-72. 
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detenção, de um a quatro anos, e multa, incidindo na segunda a pena de detenção de quinze 

dias a um mês, ou multa. 

Deixando de cumprir esse dever, deixando o filho em abandono, os pais perderão o 
poder familiar, além de terem o peso das sanções penais estabelecidas nos arts. 244 e 
246 do Código Penal, relativo ao crime de abandono material e intelectual de 
menores, bem como a possibilidade de serem civilmente responsabilizados pelos 
danos morais causados ao filho, pela omissão no exercício do poder familiar, e a sua 
interferência direta nos seus direitos da personalidade.170 

O princípio da responsabilidade familiar não engloba o dever jurídico de cuidar 

afetuosamente, neste sentido abandono afetivo: 

[...] e aquele que atinge a criança ou o adolescente, em consequência do 
descumprimento do direito-dever de visita do pai – e às vezes da mãe –, fixado de 
comum acordo entre marido e mulher na separação consensual, ou imposto 
coativamente pelo juiz nas sentenças de separação e divórcio litigiosos, investigação 
de paternidade, regulamentação de visitas e etc.171 

Acertadamente Tavares da Silva, ao participar do webinar172 onde aborda a temática 

do abandono afetivo, defende o entendimento onde em que pese a falta de dever de cuidados 

gerados pela ausência de convivência presencial ou virtual, o simples fato de não haver afeto 

nas relações familiares, não enseja obrigatoriamente o dever de indenizar, mas caso 

comprovado na instrução processual o nexo causal entre o abandono afetivo e o dano material 

ou moral suportados pelo filho, ensejará a aplicação das respectivas indenizações de natureza 

pecuniária, estando tal entendimento em perfeita harmonia com o entendimento elencado no 

art. 186 do diploma civilista. Entendimento este que é corroborado pelo STJ em julgamento 

do Recurso Especial (REsp) 1.579.021/RS: 

CIVIL DIREITO DE FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. 
GENITOR. ATO ILÍCITO. DEVER JURÍDICO INEXISTENTE. ABANDONO 
AFETIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Não ofende o art. 535 do 
CPC a decisão que examina, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à 
apreciação judicial. 2. A ação de indenização decorrente de abandono afetivo 
prescreve no prazo de três anos (Código Civil, art. 206, §3º, V). 2. A indenização 

                                                
170 FIGUEIREDO, Fábio Vieira; ALEXANDRIDIS, Georgios. Alienação parental. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

2014, p. 18. 
171 CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida. A responsabilidade civil por dano afetivo. In: TAVARES DA 

SILVA, Regina Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida (coord.). Grandes temas 
de direito de família e das sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 17. 
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por dano moral, no âmbito das relações familiares, pressupõe a prática de ato ilícito. 
3. O dever de cuidado compreende o dever de sustento, guarda e educação dos 
filhos. Não há dever jurídico de cuidar afetuosamente, de modo que o abandono 
afetivo, se cumpridos os deveres de sustento, guarda e educação da prole, ou de 
prover as necessidades de filhos maiores e pais, em situação de vulnerabilidade, não 
configura dano moral indenizável. Precedentes da 4ª Turma. 4. Hipótese em que a 
ação foi ajuizada mais de três anos após atingida a maioridade, de forma que 
prescrita a pretensão com relação aos atos e omissões narrados na inicial durante a 
menoridade. Improcedência da pretensão de indenização pelos atos configuradores 
de abandono afetivo, na ótica do autor, praticados no triênio anterior ao ajuizamento 
da ação. 4. Recurso especial conhecido em parte e, na parte conhecida, não 
provido.173 

Nesse sentido, prazo prescricional da pretensão indenizatória gerada pelo suposto 

abandono afetivo começa a fluir no momento em que o autor atinge sua maioridade, sendo de 

três anos o lapso temporal total para o autor pleitear a reparação pecuniária decorrente do 

sofrimento suportado, de acordo com o julgado proferido pelo STJ, relatado pelo ministro 

Luis Felipe Salomão: 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO 
REPARATÓRIA. ABANDONO AFETIVO. CONHECIMENTO PRÉVIO DA 
PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. MAIORIDADE. 1. A eg. 
Quarta Turma desta Corte já decidiu que, sendo a paternidade biológica do 
conhecimento do autor desde sempre, o prazo prescricional da pretensão reparatória 
de abandono afetivo começa a fluir a partir da maioridade do autor. (REsp 
1298576/RJ, DJe 06/09/2012) 2. Agravo interno não provido.174 

À vista disso, pode-se afirmar que a realidade da atual sociedade se concretiza por um 

distanciamento da responsabilidade das famílias, no que diz respeito à criação de suas 

crianças, onde muitas vezes ocorre a transferência de suas responsabilidades para terceiros, 

principalmente para o Estado e a sociedade, de modo que, em nada contribuem para a 

mudança dessa realidade as construções jurídicas utópicas arrimadas em um falso direito ao 

amor ou em um suposto princípio jurídico da afetividade, pois o cotidiano nos ensina que o 

amor possui natureza voluntária e não obrigacional. 

Considerando a concepção de Kant175 acerca da manifestação do amor na relação 

familiar, admite-se que o vínculo sanguíneo por si só não garante a criança e/ou adolescente a 

estrutura básica que deve ser transmitida pela família. Na verdade, é por meio do amor doado, 

do carinho e do cuidado dedicado na convivência cotidiana que se constrói uma relação filial 

satisfatória. Nestas condições, a consagração da filiação socioafetiva certifica os direitos 
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materiais oriundos da parentalidade, bem como garante ao cidadão crescer psicossocialmente 

dentro de um ambiente doméstico que o escolheu. Logo, para se determinar a parentalidade, o 

laço biológico torna-se secundário. 

Com o advento da nova ordem constitucional, a instituição familiar se centraliza como 

o principal vetor da formação humana, sendo terreno fértil para o surgimento da afetividade, 

elemento de caráter valorativo ético de natureza mutável, de acordo com as vivências 

existenciais de cada ser humano. 

Mas o fato é que o amor – afetividade – tem muitas faces e aspectos e, nessa 
multifária complexidade, temos apenas a certeza inafastável de que se trata de 
uma força elementar, propulsora de todas as nossas relações de vida. Nesse 
contexto, fica fácil concluir que a sua presença, mais do que em qualquer outro ramo 
do Direito, se faz especialmente forte nas relações de família.176 

À luz das ponderações dos autores, pode-se verificar que a afetividade que permeia as 

relações familiares não possui conteúdo disciplinar coeso perante a doutrina, restando-nos a 

única certeza de que se trata de um elemento ético valorativo que impulsiona as condutas 

humanas atreladas às suas experiências de vida. 

Desse modo, a corrente doutrinária majoritária considera a afetividade como um 

princípio jurídico, de natureza constitucional com aplicabilidade na seara do direito de 

família: 

O princípio jurídico da afetividade faz despontar a igualdade entre irmãos biológicos 
e não biológicos e o respeito a seus direitos fundamentais, além de forte sentimento 
de solidariedade recíproca, que não pode ser perturbada pelo prevalecimento de 
interesses patrimoniais. [...] O princípio da afetividade está implícito na 
Constituição. Encontram-se na Constituição fundamentos essenciais do princípio da 
afetividade, constitutivos dessa aguada evolução social da família brasileira.177 

Embora Lôbo considere que a afetividade seja um princípio constitucional jurídico, ele 

a diferencia como princípio jurídico e como sentimento humano. Como princípio jurídico, 

[...] a afetividade é dever imposto aos pais em relação aos filhos e destes em relação 
àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. O princípio jurídico da 
afetividade entre pais e filhos apenas deixa de incidir com o falecimento de um dos 
sujeitos ou se houver a perda da autoridade parental.178 
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Já a afetividade como sentimento 

[...] é o estado psíquico global com que a pessoa se apresenta e vive em relação às 
outras pessoas e aos objetos, compreendendo o estado de ânimo ou humor, os 
sentimentos, as emoções e as paixões e reflete sempre a capacidade de experimentar 
sentimentos e emoções.179 

Tendo em vista o entendimento de Lôbo, admite-se que a afetividade é vínculo 

presente na sociedade e nas relações parentais e familiares, mesmo ainda sem a devida 

regulamentação expressa em lei. Porém, há várias conquistas, como a igualdade entre filhos, 

maridos e mulheres. Tais vitórias se fundamentam no princípio da afetividade, consistindo a 

afetividade como um dever entre as partes, independentemente da existência da afetividade 

como sentimento humano, tendo força constitucional vinculada à dignidade de cada membro 

da família. 

Desse modo, com suporte nos ensinamentos de Lôbo, a afetividade como princípio 

jurídico consistiria em um dever assistencial imposto tanto aos pais como aos filhos, 

independentemente da existência da afetividade como sentimento, apenas deixando de ter 

incidência em caso de morte de alguma das partes ou em caso de destituição do poder 

familiar.180 

Em que pese as ponderações doutrinárias majoritárias, filia-se aqui ao entendimento 

minoritário, no sentido de não se considerar a afetividade como um princípio jurídico, pois 

entende-se que se trata de um sentimento humano, caracterizado por sua natureza volátil 

interligada às vivências sociais de cada indivíduo. Segundo Martins, 

Não há um princípio constitucional de afetividade. Nos princípios constitucionais 
explícitos, não há qualquer referência a algo que se assemelhe. A afetividade é um 
sentimento que corresponde ao próprio temperamento da pessoa, havendo uma 
escolha biopsíquica de variável tonalidade entre todos os seres humanos.181 

Desse modo, entende-se que o calcanhar de Aquiles da corrente majoritária que 

considera a afetividade como princípio jurídico reside no fato de impor um dever a algo de 

natureza volátil como um sentimento humano. 

Resumidamente, nem todo dever é cumprindo, ou quando cumprido, pode ser 

efetivado de maneira insatisfatória podendo gerar prejuízos a partes vulneráveis nas relações 
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familiares, sendo estes as crianças e os adolescentes inseridos no núcleo familiar, conforme os 

julgados proferidos pelo STJ e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES): 

ADOÇÃO. RECURSO ESPECIAL. MENOR QUE MORA, DESDE O 
CASAMENTO DE SUA GENITORA COM SEU PADRASTO, EM DEZEMBRO 
DE 2000, COM ESTE. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. MOLDURA FÁTICA 
APURADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRANDO QUE O 
MENOR FOI ABANDONADO POR SEU PAI BIOLÓGICO, CUJO PARADEIRO 
É DESCONHECIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE 
DA CRIANÇA. 1. As instâncias ordinárias apuraram que a genitora casou-se com o 
adotante e anuiu com a adoção, sendo “patente a situação de abandono do adotando, 
em relação ao seu genitor”, que foi citado por edital e cujo paradeiro é 
desconhecido. 2. No caso, diante dessa moldura fática, afigura-se desnecessária a 
prévia ação objetivando destituição do poder familiar paterno, pois a adoção do 
menor, que desde a tenra idade tem salutar relação paternal de afeto com o adotante 
- situação que perdura há mais de dez anos -, privilegiará o seu interesse. 
Precedentes do STJ. 3. Recurso especial não provido.182 
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 
CUMULADA COM ADOÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR 
INTERESSE DO MENOR. PROVAS. ESTUDOS SOCIAL E PSICOLÓGICO. 
NECESSIDADE. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 1. – A 
doutrina da proteção integral encontra-se insculpida no artigo 227 da Constituição 
da República, em uma perfeita integração com o princípio fundamental da dignidade 
da pessoa humana, ou seja, a criança e o adolescente são tratados como sujeitos de 
direitos, em sua integralidade, a eles assegurando a Carta Magna, com cláusula de 
absoluta prioridade, direitos fundamentais, determinando à família, à sociedade e ao 
Estado o dever legal e concorrente de assegurá-los. 2. – Deve-se, portanto, buscar 
atender ao melhor interesse da adolescente no deslinde do conflito de interesses 
entre apelante e apelados (respectivamente, pai biológico e pais sócio-afetivos dela), 
de forma que a solução do caso propicie o maior benefício possível para aquela, 
dando concretude aos seus direitos fundamentais. 3. – Comprovação pelos apelados 
do vínculo familiar sócio-afetivo (paternidade e maternidade) com a criança Raquel, 
bem como dos aspectos psicossociais, econômico-financeiro, etc. 4. - No caso, o 
apelante - pai biológico de Raquel - se despiu [após a morte de sua esposa] da 
função paternal responsável, entregando sua filha para os apelados (padrinhos de 
batismo da criança) quando ela tinha poucos meses de vida (isto é, ainda bebê) os 
quais assumiram a função de criador, guardião (fls. 23-4), educador e provedor - em 
completa integração familiar com os demais filhos. 5. - Segundo posicionamento do 
colendo Superior Tribunal de Justiça, “a paternidade socioafetiva realiza a própria 
dignidade da pessoa humana por permitir que um indivíduo tenha reconhecido seu 
histórico de vida e a condição social ostentada, valorizando, além dos aspectos 
formais, como a regular adoção, a verdade real dos fatos” (REsp 1500999⁄RJ, Rel. 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJ: 19-04-2016). 6. - A 
destituição do poder familiar do pai biológico é inevitável quando negligenciado os 
deveres de que trata o art. 22, caput, parágrafo único, c⁄c art. 24, da Lei n. 8.069, de 
13 de julho de 1990, especialmente na hipótese de estabilização do status de 
paternidade⁄maternidade sócio-afetiva entre a filha biológica (Raquel) e os apelados 
(pais gerados da relação de afeto). 7. – Recurso desprovido.183 
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Assim, como explanado alhures, entende-se que a afetividade sob a égide de princípio 

constitucional embasa aplicações jurisdicionais incompatíveis com o ordenamento jurídico, 

devendo a afetividade ser disciplinada como pressuposto ético valorativo vinculado ao 

princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente. 

Este foi o espírito do legislador em editar as normas elencadas no art. 1.584, § 5º, do 

Código Civil, que disciplina sobre os critérios de aplicação da guarda unilateral ou 

compartilhada, como também se estende a previsão contida no art. 28, §§ 1º e 3º, do ECA. 

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 
[...] 
§5º: Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da 
mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 
medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de 
afinidade e afetividade.184 
 
Art. 28. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou 
adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos 
termos desta Lei. 
§1º. Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por 
equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de 
compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente 
considerada. 
[...] 
§3º. Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de 
afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes 
da medida.185 

Assim, o aplicador do direito poderá solucionar as demandas litigiosas, possibilitando 

uma melhor compreensão do cenário processual, sempre zelando pelo melhor interesse da 

criança e do adolescente e pela segurança jurídica. 

Pois de nada adianta existir aplicações jurídicas utópicas com baixa efetividade prática 

no que diz respeito à proteção das crianças e adolescentes. 

Nessa perspectiva, destaca-se que com o advento do novo regime constitucional 

gerado do processo evolutivo social no qual a família se reinventa, adquirindo grande 

relevância no surgimento do afeto e na formação humana, “[...] no núcleo familiar se 

estabelece os mesmos direitos e deveres para homens e mulheres, cabendo a estes, 

conjuntamente, definir o projeto familiar que levarão adiante, sendo vedado ao Estado ou a 

instituições privadas qualquer forma de coerção”186. 
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Dentro dessa liberdade que o Estado confere ao instituto de família, surge o relevante 

princípio da convivência familiar, que se caracteriza pela “[...] relação afetiva diuturna e 

duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de 

parentesco ou não, no ambiente comum”187. 

Desse modo, ambiente comum diz respeito ao lar, correspondendo ao ambiente físico 

onde a família convive socialmente uns com os outros. 

Ainda que fisicamente distantes, os membros da família mantêm a referência ao 
ambiente comum familiar e, assim, o local representa o refúgio seguro e privado, em 
que todos se sentem recíproca e solidariamente acolhidos e protegidos, notadamente 
as pessoas dos familiares vulneráveis, como as crianças e idosos.188 

O princípio da convivência familiar está disciplinado expressamente no art. 227, 

caput, do texto constitucional, sendo normatizado também no diploma civilista, em seu art. 

1.513. 

Destaca-se o disposto contido no art. 23 do ECA: “A falta ou a carência de recursos 

materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar”189. 

Nesse sentido, com suporte nas ponderações de Gagliano e Pamplona Filho, pode-se 

afirmar que o intuito normativo previsto no ECA objetiva proteger a convivência familiar que 

ocorre em famílias carentes, impedindo que o poder econômico possa ser utilizado como 

parâmetro de regulação para a imposição de qualquer medida que verse sobre a manutenção, 

suspensão ou extinção da autoridade parental inerente à convivência familiar.190 

Destaca-se que a interpretação de tal dispositivo protecionista não pode ser feita à luz 

da eterna luta de classes, mas sim nortear-se pela observação interpretativa que melhor se 

aplique a criança e ao adolescente, de acordo com o caso concreto. 

Nesse aspecto, Nucci defende que a autoridade parental advinda do princípio da 

convivência familiar demanda dos pais a incumbência de criar, educar e sustentar os filhos, 

não podendo simplesmente utilizar o argumento de insuficiência e carência de recursos 

materiais para justificar ou atenuar suas condutas negligentes e omissas perante seus filhos, 

pois pobreza não impede a realização de uma saudável relação familiar.191 

                                                
187 LÔBO, 2020, p. 76. 
188 GAMA, 2008, p. 85. 
189 BRASIL, op. cit., art. 23. 
190 GAGLIANO; PAMPLONA FILHO, 2017, p. 108. 
191 NUCCI, Guilherme de Souza. Estatuto da Criança e do Adolescente comentado: em busca da Constituição 

Federal das Crianças e dos Adolescentes. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 111-113. 
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O Estado não pode ser omisso no tocante a criança de rua, a pretexto de cumprir o 
disposto pelo art. 23, caput, [...] a falta ou carência de recursos materiais não é 
motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar, também não é 
desculpa para manter a criança ou adolescente em péssima situação, maltratado, 
privado de cuidados básicos e sofrendo toda sorte de horrores impróprios à sua 
idade.192 

Nesse sentido, o Estado pode intervir na convivência familiar para proteger seus 

integrantes que estiverem em situação de vulnerabilidade. “Família como instituição privada 

que, voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém com o Estado e a sociedade 

civil uma necessária relação tricotômica”193. 

À vista disso, o art. 227, caput, impõe essa relação tricotômica, onde tanto o núcleo 

familiar como a sociedade e o Estado possuem a incumbência de zelar pelo bem-estar das 

crianças e adolescentes. 

Destaca-se que a atuação estatal deve prioritariamente possuir caráter assistencialista 

que objetive a reinserção dos familiares ao mercado de trabalho, compreendendo também a 

assistência psicológica, educacional e de saúde aos membros do grupo familiar, em 

contrapartida, defende-se que jamais o Estado poderá ser omisso ou conivente em condutas 

lesivas as crianças ou adolescentes, embora, muitas das demandas familiares que chegam as 

Varas de Famílias, possuem como plano de fundo a carência social e psicológica fatos 

geradores de um panorama familiar de dor e sofrimento, como nos casos de alienação 

parental, onde por vezes os pais depositam suas magoas e frustrações nas crianças afastando-

os do outro genitor, sem nem mesmo ter conhecimento dos malefícios que tal conduta gerará 

em seu filho, representando assim a falência do próprio Estado. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR. TRANSFERÊNCIA DA GUARDA 
PROVISÓRIA PARA OS AVÓS PATERNOS, ASSEGURADO O DIREITO DE 
VISITA ASSISTIDA AOS GENITORES. ACUSAÇÕES DE ABUSO SEXUAL E 
ALIENAÇÃO PARENTAL RECÍPROCAS. DECISÃO PRIMÁRIA PAUTADA 
EM CRITÉRIOS DE PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DOS 
INTERESSES DA CRIANÇA. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Não 
merece reproche a decisão primária que, pautada em critérios de prudência e 
razoabilidade, transfere a guarda provisória de menor aos avós paternos, até que 
sejam melhor esclarecidas as acusações de abuso sexual e alienação parental 
trocadas pelos genitores, aos quais fora assegurado o direito de visita assistida, por 
se tratar de medida que, por ora, se revela mais adequada para a preservação dos 
interesses da criança.194 

                                                
192 NUCCI, 2018, p. 112, grifo do autor. 
193 FERNANDES, 2017, p. 1661. 
194 TJBA, AI 0025379-06.2015.8.05.0000, Rela. Marcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 05/09/2016, DJ 

09/09/2016, p. 1. 
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Assim, pode-se extrair do presente julgado proferido pelo Tribunal de Justiça do 

Estado da Bahia (TJBA), que a convivência familiar não está vinculada apenas a núcleo 

central da família, mas se estende também aos demais integrantes como no caso, aos avós, 

podendo também ser ampliados a outros parentes sejam eles biológicos ou socioafetivos. 

À vista disso, todo o relacionamento paterno-materno-filial deve orbitar em harmonia 

como o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente tendo como resultado a 

proteção e o pleno desenvolvimento das crianças e adolescentes, tais fatores são inerentes ao 

poder familiar ou também denominado de autoridade parental, pois “[...] atribui a ambos os 

pais a titularidade, o exercício, o poder e o dever de gerenciar a educação dos filhos, de modo 

a moldar-lhes a personalidade, a proporcionar-lhes um crescimento com liberdade e 

responsabilidade [...]”195. 

Ocorre que nem sempre as relações familiares foram orientadas levando-se em 

consideração o melhor interesse e a proteção dos filhos, nesse sentido, Monteiro e Tavares da 

Silva afirmam que no ordenamento jurídico romanista durante a vigência da patria potestas 

pendia-se apenas para os interesses e anseios do paterfamilias, tendo em suas mãos até 

mesmo o direito sobre a vida e a morte dos filhos, mas com a evolução da sociedade romana 

tal domínio impositivo foi se abrandando.196 

Em que pese este abrandamento, o resquício despótico de tal instituto permaneceu 

vivo no ordenamento jurídico pátrio, mais especificamente no art. 380 do Código Civil de 

1916. “Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família (art. 

233), e, na falta ou impedimento seu, a mulher”197. 

Pode-se extrair de tal entendimento que o espírito despótico da patria potestas romana 

ainda está fortemente atrelada à tal norma legal, pois o interesse prioritário reside na vontade 

masculina, sendo a mulher e os filhos meros instrumentos para sua concretude. 

Somente como o advento da Lei n. 4.121/1962198, denominada de “Estatuto da Mulher 

Casada” tal realidade foi um pouco modificada, pois o art. 380 do Código Civil de 1916 

passou a ter uma nova redação, determinando que “Durante o casamento compete o pátrio 

                                                
195 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009, p. 111. 
196 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 542-546. 
197 BRASIL. Lei nº 3.071, de 1º de janeiro de 1916. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Brasília, DF: 

Presidência da República, [1972], art. 380. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/ 
l3071.htm. Acesso em: 16 jun. 2020. 

198 BRASIL. Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962. Dispõe sôbre a situação jurídica da mulher casada. Coleção 
das Leis da República dos Estados Unidos do Brasil de 1962: parte 1, Brasília, DF, v. 5, p. 100, 1962. 
Disponível em: https://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/18983/colecao_leis_1962_parte1. 
pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 16 jun. 2020. 
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poder aos pais, exercendo-o o marido com a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento 

de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com exclusividade”199. Mencionando em 

seu parágrafo único que “Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, 

prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz, para solução da 

divergência”200. 

Desse modo, é cristalino afirmar que a mudança da redação normativa em pouco 

contribuiu para uma efetiva igualdade nas relações familiares de modo a possibilitar uma 

interpretação normativa benéfica às crianças e aos adolescentes, que ainda permaneceram 

vinculados ao jugo do chefe de família. 

Segundo Sarlet, Marinoni e Mitidiero, a concretização da proteção e a prevalência dos 

interesses dos menores apenas se efetivaram plenamente no ordenamento jurídico com o 

advento da Constituição Federal de 1988, onde estabelece, em seu art. 6º, que constitui direito 

social a proteção da maternidade e da infância, disciplinando também a proteção das crianças 

e adolescentes em seu art. 227, caput.201 

Com tal alteração os menores antes vistos como objetos disponíveis a bel-prazer da 

vontade do chefe de família, passaram a ser vistos como sujeito de direitos fundamentais 

recebendo especial proteção e atenção do ordenamento jurídico. 

Tal posicionamento foi efetivamente absorvido pelas normas infraconstitucionais.  

A título exemplificativo, pode-se citar o art. 3º do ECA, que assegura aos menores a 

atribuição de gozar e usufruir de todos os direitos fundamentais à pessoa humana. 

A concepção protetiva do menor como sujeito de direitos gerou um grande avanço na 

seara do direito de família, dando uma nova roupagem a tais normas, fazendo com que o ideal 

da proteção da criança e do adolescente se interligasse as normas do direito de família. 

O princípio do melhor interesse ilumina a investigação das paternidades e filiações 
socioafetivas. A criança é o protagonista principal, na atualidade. No passado 
recente, em havendo conflito, a aplicação do direito era mobilizada para os 
interesses dos pais, sendo a criança mero objeto da decisão. O juiz deve sempre, na 
colisão da verdade biológica com a verdade socioafetiva, apurar qual delas 
contempla o melhor interesse dos filhos, tendo em conta a pessoa em formação.202 

Diante dessa releitura, a instituição familiar antes atrelada ao pátrio poder, permeado 

pelos interesses egoístas do chefe de família, passa a adotar uma visão humanista que objetiva 
                                                
199 BRASIL, 1916, art. 380. 
200 Ibid., art. 380, parágrafo único. 
201 SARLET, Ingo Wolfgang; MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Curso de direito 

constitucional. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, p. 712-719. 
202 LÔBO, 2020, p. 79. 
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a realização do bem comum de todos os seus integrantes, prezando pela efetiva prioridade do 

bem-estar e desenvolvimentos dos integrantes em situações de vulnerabilidade, tais como 

crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiências físicas ou psíquicas, tornando-se 

assim locus de afeto e amor. 

Nesse panorama, o Estado exerce função essencial em fiscalizar e suprir a atuação ou 

carência no exercício da busca do efetivo desenvolvimento infantojuvenil, de modo que o 

ECA, em seu art. 4º, impõe a família, a comunidade, a sociedade e ao próprio ente público, 

com superior prioridade a “[...] efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”203. 

No mesmo sentido protetivo, encontra-se, no Código Civil, os arts. 1.631, parágrafo 

único, 1.635 e 1.638, onde o primeiro, dispõe que “Divergindo os pais quanto ao exercício do 

poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo”204. 

Já os seguintes dispõem sobre as possibilidades de suspensão ou perda do poder familiar em 

casos onde ocorram abusos, negligências no desempenho da autoridade parental pelos pais. 

Neste aspecto, vale frisar a propicia colocação feita por Nucci, 

De que adianta assegurar por lei todas (excesso) as oportunidades e facilidades para 
a criança e o adolescente crescerem, praticamente, perfeitos? Sabe-se que a lei não 
resolve os problemas do cotidiano em nenhum setor, quando vaga e programática, 
prevalecendo o ideal, mas passando ao largo do real.205 

À vista disso, acredita-se que além de uma proteção normativa, também é de extrema 

importância a realização de programas sociais que objetivem a conscientização das pessoas  

no sentido de zelarem pela proteção e desenvolvimento dos menores, pois rotineiramente  

são observados litígios familiares, onde pais utilizam os filhos como mecanismo de 

implementação de vinganças pessoais contra o outro genitor, colocando em prática a 

conhecida Síndrome da Alienação Parental, que será abordada no tópico seguinte. 

3.2 ALIENAÇÃO PARENTAL 

O rompimento do núcleo familiar desencadeia crises pessoais aos integrantes do 

grupo. Inicia-se na seara psicológica por motivos atrelados às decepções, frustrações e 

                                                
203 BRASIL, 1990, art. 4º. 
204 Id., 2002, art. 1.631. 
205 NUCCI, 2018, p. 20. 
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mágoas, sentimentais de um cônjuge ou companheiro com o outro, para em um último 

momento desaguar em disputas jurídicas que repercutem diretamente na vida dos filhos,  

“[...] a dissolução, em sentido amplo, altera a organização familiar e seu funcionamento, 

acarretando nos filhos desde a sua desestruturação emocional momentânea até a interferência 

em sua vida diária [...]”206. 

À vista disso, com suporte nos ensinamentos de Ana Madaleno e Rolf Madaleno, os 

efeitos da ruptura familiar podem se agravar caso os pais reflitam seus sentimentos negativos 

que nutrem um pelo outro à pessoa dos filhos, desconsiderando o melhor interesse da prole, 

utilizando-os como instrumento para a realização de sua vingança, que o fazem por vezes sem 

ter o conhecimento adequado de que tal prática gerará grande sofrimento aos filhos, podendo 

inclusive, traumatizá-los para o resto de suas vidas.207 

A família pressupõe um reduto de afetividade. Porém, quando ocorre a ruptura do 
afeto, é comum a ocorrência de alienação parental. Este é um fenômeno que sempre 
ocorreu, contudo, hodiernamente passou a ser motivo de preocupação de grande 
parte dos doutrinadores, dos operadores do direito e das pessoas que sofrem as 
consequências advindas dela.208 

A alienação parental consiste nas “[...] condutas de um dos pais no sentido de forjar no 

filho sentimento de rejeição ao outro pai. O filho é utilizado como instrumento de vingança ou 

ressentimento de um genitor contra outro”209. Neste contexto, o art. 2º da Lei n. 12.318/2010 

que regulamenta a alienação parental no cenário nacional, dispõe que: 

Art. 2º. 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.210 

A alienação parental foi inicialmente apresentada no ano de 1985, recebendo  

a denominação de Síndrome da Alienação Parental. Estudioso neste assunto, Gardner entende 

que a SAP é “[...] um processo que consiste em programar uma criança para que odeie, sem 

                                                
206 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 43. 
207 Ibid., p. 43-44. 
208 SANDRI, 2013, p. 89. 
209 LÔBO, 2020, p. 211-212. 
210 BRASIL. Lei nº 12.318, de 26 de agosto de 2010. Dispõe sobre a alienação parental e altera o art. 236 da Lei 

nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 147, n. 165, p. 5, 27 
ago. 2010. Disponível em: https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/08/2010& 
jornal=1&pagina=5. Acesso em: 15 set. 2020. 
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justificativa, um de seus genitores, decorrendo daí que a própria criança contribui na trajetória 

de campanha de desmoralização”211. 

Em que pese, as denominações empregadas parecerem semelhantes e possuem caráter 

distinto, na medida em que, caso a alienação parental não seja inibida e tratada, poderá 

desencadear o surgimento da síndrome, embora ambas acarretem grandes prejuízos ao  

bem-estar familiar. Fonseca elucida com exatidão essa distinção: 

A alienação parental é o afastamento do filho de uns dos genitores, provocado pelo 
outro, via de regra, o titular da custodia. A síndrome da alienação parental, por seu 
turno, diz respeito às sequelas emocionais e comportamentais de que vem a padecer 
a criança vítima daquele alijamento. Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta 
do filho que se recusa terminante e obstinadamente a ter contato com um dos 
progenitores, que já sofre as mazelas oriundas daquele rompimento, a alienação 
parental relaciona-se com o processo desencadeado pelo progenitor que intenta 
arredar o outro genitor da vida do filho.212 

Nesse sentido, adotar-se-á a terminologia “alienação parental”, pois é a nomenclatura 

utilizada pela Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010, que trata sobre a temática em  

cenário nacional, como também o termo “alienação parental” ou “alienação dos pais” foi 

recentemente registrado na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde (CID-11), sendo o registro efetivado em maio de 2019, entrando em 

vigor em janeiro de 2022. 

Independentemente da terminologia adotada, com suporte nas ponderações de 

Trindade, os tribunais pouco a pouco pautaram suas decisões sob o prisma da doutrina da 

proteção integral da criança e do adolescente, pois compreendiam que a alienação parental 

consiste em uma patologia psicossocial que afeta o lado psicológico e social de criança e 

adolescentes inseridas em disputas familiares.213 

Isso afeta o pleno desenvolvimento psíquico, afetivo e social das vítimas, sendo algo 

presente na sociedade há muito tempo, mas somente agora com a evolução social que 

possibilitou a valoração do afeto nas relações familiares ganhou ênfase na seara cientifica e 

jurídica. 

À vista disso, tal fenômeno em análise possui raízes vinculadas a mitologia grega, 

mais precisamente na obra clássica de Medeia, cujo autor é Eurípides, escritor grego que por 

volta do ano de 431 a.C. criou uma das mais famosas tragédias gregas, onde segundo Belo, 
                                                
211 TRINDADE, Jorge. Manual de psicologia jurídica para operadores do Direito. 6. ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2012, p. 196. 
212 FONSECA, Priscila Maria Pereira Corrêa da. Síndrome de Alienação Parental. Pediatria, São Paulo, v. 28, n. 

3, p. 162-168, 2006, p. 164. 
213 TRINDADE, op. cit., p. 219. 
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Medeia era filha do rei Aetes da Cólquida, veio a casar-se com Jasão, que tinha ido a 

Cólquida em busca do velocino de ouro, ambos se apaixonam um pelo outro, oportunidade 

em que Medeia o ajuda tanto a recuperar o velocino de ouro como a fugir de Cólquida 

raptando seu irmão, príncipe de Cólquida, matando-o e esquartejando-o, jogando seus 

pedaços ao mar para salvar e possibilitar a fuga de seu amado. Durante a viagem de volta 

Medeia da luz a dois filhos de Jasão, que ao tornar-se rei, apaixona-se por outra mulher. 

Enraivecida envia um vestido envenenado para a amante de Jasão, que ao vesti-lo morre 

imediatamente. Não satisfeita com sua vingança, Medeia mata os dois filhos que teve com 

Jasão como meio de punir ainda mais aquele que lhe foi tão ingrato.214 

Desse modo, o fenômeno da alienação parental se entrelaça com a referida tragédia 

grega. “A alienação parental, no seu grau mais elevado, por acarretar o total afastamento entre 

o genitor e o filho, pode ser equiparada à morte dessa relação. É a morte em vida”215. 

Assim, pode-se verificar que a alienação parental, caso não seja tratada, poderá 

desencadear consequências devastadoras na vida das crianças envolvidas em litígios 

familiares, chegando a ser comparada com a própria morte pelos autores citados. 

3.2.1 Atos Alienatórios 

A atuação do alienante se consolida na prática de atos que fazem projetar no menor  

os sentimentos negativos que o alienante sente pelo alienado, motivando uma campanha 

depreciativa calcada por condutas omissivas ou comissivas que objetivam afastar o infante  

de seu outro ascendente ou de sua família. Tal campanha depreciativa acarreta uma 

transformação perceptiva no infante, pois se instala no menor uma falsa percepção de que seu 

outro ascendente o abandonou ou não nutre qualquer afeto por ele. 

Inúmeras podem ser as justificativas que o alienante utilizará para justificar seu 

comportamento sórdido, embora, para configurar as práticas alienatórias não necessariamente 

o alienante deve ter ciência de que seus atos infligiram demasiado prejuízo psicoemocional ao 

infante. 

O grande problema dessa abominável prática é que o “vingador” provoca profundos 
danos psíquicos na criança, ainda que esta não seja sua intenção, pois o “alvo” dos 
ataques, na cabeça do agressor, é o ex-cônjuge. E ai que reside a crueldade: para 

                                                
214 BELO, Luciana. Medéia, um complexo destrutivo. Mitologia Grega, [s. l.], 12 jul. 2011. Disponível em: 

http://eventosmitologiagrega.blogspot.com/2011/07/medeia-um-complexo-destrutivo.html. Acesso em: 28 
jun. 2020. 

215 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 448. 
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atingir o(a) ex-companheiro(a), o detentor da guarda da criança, em sua empreitada 
insana, desfere diversos ataques aptos a colocar a criança sob constante estado de 
tensão. Nesta insana empreitada, o detentor da guarda assume um controle total ao 
colocar o ex-cônjuge, aos olhos do filho, como um verdadeiro “vilão”, um 
monstro.216 

À vista das infindáveis causas motivadoras da ocorrência de práticas alienatórias, 

tornam-se também infindáveis as condutas tidas como alienatórias. Neste sentido, sabiamente 

o legislador, no art. 2º, parágrafo único, da Lei n. 12.318/2010, editou um rol exemplificativo, 

não exaustivo, de condutas tidas como alienatórias, dando ampla margem interpretativa ao 

magistrado e aos peritos para declararem quaisquer atos que considerem alienantes, de acordo 

com as características pontuais de cada caso. 

Art. 2º. [...] 
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 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.217 

Por fins metodológicos, abordar-se-á cada um dos incisos, fazendo ponderadas 

reflexões sobre cada um dos incisos elencados no parágrafo único do art. 2º da Lei n. 

12.318/2010. 

À vista disso, com suporte nas ponderações de Figueiredo e Alexandridis, onde 

defendem que o intuito do legislador ao editar as condutas elencadas nos incisos do  

parágrafo único do art. 2º da Lei n. 12.318/2010, não foi de tornar objetivas as situações 

caracterizadoras, tanto que para isso elencou no próprio texto normativo que tais condutas 

eram apenas exemplificativas, dando grande margem interpretativa ao julgador e aos 

peritos.218 

                                                
216 VIEIRA SEGUNDO, Luiz Carlos Furkim. Síndrome da alienação: o bullying nas relações familiares. Revista 

Jurídica Consulex, Brasília, DF, ano XIV, n. 314, p. 66, fev. 2010. 
217 BRASIL, 2010, art. 2º. 
218 FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2014, p. 46. 
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Assim, as partes atuantes em processos que evolvam possíveis práticas de atos 

alienantes, devem ter um olhar bastante sensível e atento, pois as condutas descritas como 

supostas alienações podem ocorrer por motivos justificáveis, onde o suposto alienante 

efetivamente esteja protegendo o menor da convivência nociva de seu outro ascendente ou 

familiar. O que deve prevalecer na casuística é o principal interesse do infante, que não pode 

ser privado indevidamente do convívio com seus familiares. 

O primeiro exemplo de conduta alienatória está descrito no art. 2º, parágrafo único, I, 

da Lei n. 12.318/2010, onde determina que configura ato alienatório “[...] realizar campanha 

de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade”219. 

Tal modalidade alienatória quando colocada em prática, objetiva diminuir ou apontar 

inaptidões pessoais do alienado no efetivo exercício da paternidade ou maternidade, buscando 

deixar transparecer ao infante que o alienado não possui condições de exercer o encargo 

paterno ou materno. 

Desse modo, instala-se no menor a falsa premissa de que todas as decisões tomadas 

pelo alienado estão erradas, ou que o alienante seria capaz de tomar melhores decisões ou ter 

comportamentos melhores que o alienado. Tal conduta alienante faz com que alienado passe a 

acreditar na falsa premissa de que é incapaz de desempenhar o encargo materno ou paterno, 

acreditando que o melhor comportamento que pode ter para com seu filho se personifica no 

afastamento, já que pensa não possuir a aptidão para criá-lo e educá-lo. 

Outro modo de conduta alienatória elencado no art. 2º, parágrafo único, II, da  

Lei n. 12.318/2010, estabelece como prática alienatória a atitude de “dificultar o exercício  

da autoridade parental”220. 

Sobre tal modalidade alienatória, destacam-se as ponderações de Ana Madaleno e Rolf 

Madaleno, onde defendem que a situação de ruptura familiar em nada deve alterar os atributos 

inerentes à autoridade parental, pois a única mudança que decorre da ruptura familiar se 

relaciona à coabitação, pois deixa de existir uma convivência diuturna com o genitor não 

guardião, embora ocorra tal rompimento, gerará a guarda unilateral ou compartilhada, dando 

ao ascendente não guardião um direito e ao mesmo tempo um dever de conviver, cuidar e 

zelar por sua prole.221 

Destaca-se a previsão contida no ECA, onde determina, em seu no art. 21, que  

“O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do 

                                                
219 BRASIL, 2010, art. 2º, I. 
220 Ibid., art. 2º, II. 
221 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 108-110. 
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que dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de, em caso de 

discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência”222. 

À vista disso, Nucci, ao comentar o referido dispositivo legislativo, pontualmente 

defende que “A igualdade no exercício do poder familiar é o caminho adequado; acima disso, 

o ideal é a sintonia e harmonia dos pais em relação à criação e à educação dos filhos, sem 

necessidade de recorrer ao Judiciário, como órgão de arbitragem dos problemas familiares”223. 

Assim, quando os genitores não possuem o necessário amadurecimento emocional 

para deixar de lado as contendas litigiosas em prol dos infantes, floresce um ambiente de 

desorientação, que gerará ansiedade, aflições e indefinições na vida das pessoas que nele estão 

inseridas. 

Surgirá um ambiente de intensa disputa entre os genitores, acarretando a dificuldade 

no exercício da autoridade parental, pois constantemente o alienante desautorizará as 

determinações, mandamentos e condutas feitas pelo alienado, cerceando-lhe a autoridade 

parental, incidindo a equivocada percepção ao infante de que todas as determinações e 

condutas do alienado estão erradas, portanto não necessariamente precisam ser seguidas, 

devendo vincular-se apenas aos comandos do alienador. 

Outra modalidade alienatória, reside, conforme previsão no art. 2º, parágrafo único, 

III, da Lei n. 12.318/2010, na atitude de “[...] dificultar contato de criança ou adolescente com 

genitor”224. 

Como mencionado alhures, o rompimento do núcleo familiar acarreta em uma drástica 

mudança no convívio paterno-filial, pois com o insucesso da relação afetuosa a convivência 

familiar sob o mesmo teto se torna insuportável para uma das partes envolvidas. 

Em que pese tal alteração de convivência, o desmonte conjugal ou companheiril não 

poderá interferir na relação estabelecida entre o infante e seus familiares, onde em qualquer 

que seja a conjuntura, importará no estabelecimento da guarda unilateral ou compartilhada, 

criando um regime de visitação que poderá ser estabelecido pelas partes ou imposto 

judicialmente. À vista disto, ponderam Figueiredo e Alexandridis: 

O contato entre o genitor que não detém a guarda do menor, para com este, vai 
muito além dos dias e horários em que foi estabelecido direito de visitas. Pelo 
contrário, o contato do genitor com o seu filho tem que ser contínuo, presente, ainda 
que com a utilização de meios não presenciais, como o telefone e a Internet (por 
intermédio da troca de e-mails, participação em comunidades etc.).225 

                                                
222 BRASIL, 1990, art. 21. 
223 NUCCI, 2018, p. 107. 
224 BRASIL, 2010, art. 2º, III. 
225 FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2014, p. 51. 
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Desse modo, caso algum ascendente, familiar ou pessoa que tenha o infante sob sua 

guarda, tutela ou este esteja submetido à sua autoridade, imotivadamente e reiteradamente 

impeça a efetivação deste contato paterno-filial, poderá está praticando ato alienatório. 

Definida a guarda e estipulado o regime de visitação, também configura ato alienatório 

“[...] dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência familiar”226, estando tal 

mandamento esculpido no art. 2º, parágrafo único, IV, da Lei n. 12.318/2010. 

Com o rompimento familiar, estando regulamentada a guarda e disciplinado o regime 

de visitação, vê-se, frequentemente, na lida forense, casos em que um dos genitores do infante 

desempenha uma campanha de atitudes que objetivam impedir a realização daquilo que foi 

acordado entre as partes, ou arbitrado judicialmente. 

São atitudes veladas, silenciosas, atribuídas usualmente à vontade ou desejo do 
próprio filho, que sempre termina encontrando pela voz mal-intencionada e 
provocativa de seu guardião tarefas ou lazeres mais atrativos que sempre coincidem 
com os dias e horários de visitas do outro progenitor.227 

À vista disso, não se torna raro que os alienadores realizem um verdadeiro estelionato 

emocional com os menores colocando-se em posição de vítimas, tal atitude faz com que a 

partir dessa chantagem emocional o infante se sensibilize e passe a crer que ao encontrar com 

seu outro progenitor ou seus familiares, estará traindo e magoando quem realmente zela e 

cuida dele, tendo assim que escolher efetivamente com qual progenitor ficará. Abstendo-se da 

presença de pessoas que ama e que também o amam. 

Vale destacar a sensata ponderação de Figueiredo e Alexandridis no sentido de que 

tais comportamentos que objetivam turbar o direito-dever de visitas devem ser praticados de 

maneira reiterada, pois diante do complexo processo de ruptura familiar criar obstáculos para 

o efetivo exercício das visitas pode ser considerado algo normal.228 

Outra modalidade bastante frequente nas campanhas alienatórias, consiste em  

“[...] omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança ou 

adolescente, inclusive escolares, médicas e alterações de endereço”229, tal conduta está 

elencada no art. 2º, parágrafo único, V, da Lei n. 12.318/2010. 

Em sua campanha maquiavélica que objetiva anular, afastar e minar os sentimentos do 

infante para com seu outro progenitor e seus familiares, omitir informações importantes sobre 

                                                
226 BRASIL, 2010, art. 2º, IV. 
227 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 111. 
228 FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2014, p. 18-19. 
229 BRASIL, op. cit., art. 2º, V. 
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a vida dos filhos e algo corriqueiro, pois como o alienante vê a presença do alienado como 

uma ameaça à vida do infante, omitindo determinadas informações, fará com que o alienado 

não busque com mais frequência ter contato com o menor. 

Assim, tal modo alienatório passará a errônea concepção ao menor de que o alienante 

é a única pessoa que se importa, cuida e zela por ele, motivando como consequência a natural 

repulsa e desejo de afastamento da pessoa do alienado. 

Outro enquadramento de conduta alienatória reside no ato de “[...] apresentar falsa 

denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a 

convivência deles com a criança ou adolescente”230, tal modalidade alienatória está elencada 

no art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei n. 12.318/2010. 

Em sua cruzada contra o alienado, o alienante objetivando afastar efetivamente o outro 

progenitor do infante, por vezes, coloca em prática a mais cruel das modalidades alienatórias 

previstas na Lei n. 12.318/2010, apresentando falsas denuncias de maus tratos ou abusos 

sexuais. 

Nessa perspectiva, Ana Madaleno e Rolf Madaleno defendem que o alienador 

sorrateiramente aproveita-se da recusa do infante em ter contato com o alienado, visando a 

angariar tempo para completar o processo alienatório acaba implementando falsas memorias 

na criança de situações não vivenciadas por ela, ou distorcendo situações vividas pelo infante 

e o seu outro progenitor ou familiares seus.231 

O infante, crendo que foi abandonado por seu outro progenitor, atrelado à confiança 

irrestrita que naturalmente as crianças e adolescentes depositam em seus pais, não consegue 

perceber a manipulação que vem sendo implementada diariamente, passando a acreditar nas 

alegações idealizadas pelo alienante. 

Nesse ponto, Ana Madaleno e Rolf Madaleno acreditam que os profissionais que 

atuam nos casos que envolvam possíveis práticas de abusos sexuais cometidos por pais  

contra os filhos devam cuidadosamente ser observadas as alegações das partes envolvidas, 

devendo ser ouvido o infante, o genitor que denuncia o abuso e o genitor acusado de abusar 

sexualmente o filho.232 

No Quadro 1, a seguir, apresentam-se as principais diferenças entre SAP e a real 

situação de abuso ou de negligências. 

                                                
230 BRASIL, 2010, art. 2º, VI. 
231 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 113-118. 
232 Ibid., p. 118. 
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Quadro 1 – Principais diferenças entre SAP e a real situação de abuso ou de negligências 
 Abuso ou negligências SAP 

Comportamento  
do menor 

A criança recorda com facilidade os 
acontecimentos, sem nenhuma ajuda externa; o 
relato é detalhado e possui credibilidade. 

Por não ter vivido o que relata, o menor 
precisa de ajuda para ·recordar-se· dos fatos. 
Quando o relato acontece na presença de 
irmãos ou do genitor alienante, a troca de 
olhares é intensa entre eles, como se 
necessitasse de ajuda ou aprovação; poucos 
detalhes e credibilidade. 

 Possui conhecimentos sexuais inadequados 
para sua idade; confusão referente às relações 
sociais; pavor em relação a contatos com 
adultos; brincadeiras sexuais precoces e 
desapropriadas; masturbação excessiva; 
agressões sexuais a outros menores etc. 

Não existem indicadores sexuais ou são 
próprios da idade. 

 É comum o aparecimento de indícios físicos, 
como infecções e lesões. 

Sem indícios físicos, porém alguns alienadores 
podem provocar hematomas. 

 Apresentam distúrbios funcionais, como 
enurese, sono alterado e distúrbios alimentares. 

Não apresentam distúrbios funcionais. 

 Costumam apresentar sentimento de culpa, 
vergonha, sintomas depressivos e tentativa  
de suicídio. 

Não apresentam sentimento de culpa. 

Comportamento  
do genitor que 
denuncia o 
abuso 

Tem consciência da dor e da destruição de 
vínculos que a denúncia acarreta; requer 
celeridade para averiguar os fatos; algumas 
vezes também sofreu abuso (físico ou 
emocional) do ex-cônjuge. 

Não se importa nem toma conhecimento do 
transtorno que a alegação causará à família; 
sua intenção é ganhar tempo, buscando laudos 
que sejam satisfatórios à sua pretensão, não 
importando o tempo que leve nem quantos 
tenha que realizar; interfere diversas vezes no 
processo, para atrapalhar. 

Comportamento 
do genitor 
acusado 

Não raro, apresenta distúrbios em outras áreas 
da vida. 

Aparentemente saudável em todas as áreas de 
sua vida. 

Fonte: Ana Madaleno e Rolf Madaleno233. 

Assim, diante da narrativa apresentada pelo acusador, fica claro que verificar a 

ocorrência ou não de falsa denúncia é sempre muito complicado, pois a prova de ocorrência 

do efetivo abuso é de difícil comprovação, estabelecendo um cenário de grandes incertezas 

aos magistrados, pois precisam decidir o que efetivamente venha a ser melhor para o superior 

interesse do infante, pois de um lado caso decida vetar o contato do suposto acusado, excluirá 

drasticamente, quem sabe indevidamente, o genitor da vida do menor, de outro, poderá deixar 

o infante sob perigo, passível de sofrer novos abusos. Diante de tal situação, torna-se 

imperioso que o magistrado atue com bastante cautela, 

[...] pois também a referência à alienação parental pode esconder abusos reais, por 
isto nenhum detalhe do sistema ao qual a criança está inserida deve ser relegado, 
porém, a chance de serem falsas as alegações dependendo do contexto, é muito 
grande, razão pela qual as visitas jamais devem ser suspensas. Uma solução é que 
sejam assistidas nos casos em que os indícios de abuso sejam fortes.234 

                                                
233 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 55. 
234 Ibid., p. 56. 
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No mesmo sentido, Trindade defende que não se pode deixar de lado o fato de que 

infelizmente no Brasil ainda é muito comum e frequente a ocorrência de abusos sexuais, e 

todas as denúncias que surgem devem ser apuradas pelos órgãos competentes, devendo 

prevalecer o diagnóstico de ocorrência de alienação parental quando for afastada a hipótese da 

ocorrência de qualquer tipo de abuso.235 

À vista disso, torna-se imprescindível mencionar o substitutivo ao Projeto de Lei do 

Senado (PLS) n. 498, de 2018236, em trâmite no Congresso Nacional, de autoria da senadora 

Leila Barros, que também é relatora deste PLS, que visa à alteração da lei, e não a revogar, do 

modo como foi proposto originariamente. A proposta tem por objetivo restringir as situações 

pelas quais se possa configurar a prática da alienação parental, de modo a obstar diretamente a 

deturpação apurada pela CPI dos maus tratos. 

Em que pesem as graves situações mencionadas de mau uso da Lei de Alienação 

Parental por supostos pais abusadores, toda denúncia deve ser apurada pelos órgãos 

competentes, sendo permitido as partes o desempenho do contraditório e da ampla defesa.  

A relatora ou qualquer membro da comissão parlamentar de inquerido sequer se deu ao 

trabalho e ir averiguar a procedência das denuncias formuladas, e em que pé estavam as 

investigações, no texto do próprio PLS 498, de 2018, pode ser verificado tal fato. 

Não apuramos as denúncias específicas, mas constatamos que há margem legal para 
aproveitamento dessa hipótese, e indícios de que essa brecha tenha sido explorada 
sistematicamente. Certamente, não é esse o propósito da Lei nº 12.318, de 2010. 
Essa norma foi criada para coibir a alienação parental, para preservar o direito da 
criança e do adolescente a manter os seus vínculos familiares, e não para permitir 
qualquer forma de artimanha pela qual um genitor ardiloso induza o outro, 
genuinamente preocupado com o bem-estar do filho, a formular denúncia temerária 
ou insubstanciada num ato de desespero.237 

Assim, pode-se verificar que o problema em questão não se solucionará com a 

revogação total da Lei n. 12.318/2010, como pretende a ADI n. 6.273238, mas apenas ressalta 

a necessidade de um melhor aperfeiçoamento do diploma normativo, onde estabeleça 
                                                
235 TRINDADE, 2012, p. 209. 
236 BRASIL. Emenda nº 1-CDH (substitutivo) do Projeto de Lei do Senado nº 498, de 2018. Altera a Lei  

nº 12.318, de 26 de agosto de 2010 (Lei de Alienação Parental), para dispor sobre a apresentação de denúncia 
sabidamente falsa como forma de alienação parental. Brasília, DF: Senado Federal, [2020a], p. 8-11. 
Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8068230&ts=1594018351897& 
disposition=inline. Acesso em: 15 set. 2020. 

237 BRASIL. Projeto de Lei do Senado nº 498, de 2018. Revoga a Lei da Alienação Parental. Brasília, DF: 
Senado Federal, [2020b], p. 41. Disponível em: https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm= 
7893728&ts=1594018351598&disposition=inline. Acesso em: 15 set. 2020. 

238 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Petição inicial da ADI 6.273/DF. Brasília, DF: STF, 2020. Disponível 
em: http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico. 
jsf?seqobjetoincidente=5823813. Acesso em: 25 set. 2020. 



88 

punições a quem utilizar o instrumento normativo em questão para fins obscuros, pois todo 

instrumento legislativo deve acompanhar a evolução social, seja a natureza evolucionária de 

cunho benéfico ou não. 

À vista disso, a elaboração de falsa denúncia de crime, poderá desencadear 

consequências irreparáveis na vida de todas as partes envolvidas na relação paterno-filial, 

sendo as mais graves restritas aos infantes, assim, concluída a averiguação e constatando-se a 

ocorrência de falsa comunicação de crime, caracterizando conduta alienatória, deverá ser 

aplicado a tipificação de denunciação caluniosa prevista no art. 399 do Código Penal, com 

pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa, além das medidas previstas no art. 6º da Lei n. 

12.318/2010. 

Outra conduta bastante habitual realizada pelos alienadores reside em “[...] 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”239. 

O Código Civil, em seu art. 70, está disciplinado que “O domicílio da pessoa natural é 

o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo”240. Assim, ao comentar o 

referido dispositivo normativo, Diniz defende que: 

O domicílio civil é o lugar onde a pessoa estabelece sua residência com ânimo 
definitivo, tendo, portanto, por critério a residência. Nessa conceituação legal há 
dois elementos: o objetivo, que é a fixação da pessoa em dado lugar, e o subjetivo, 
que é a intenção de ali permanecer com ânimo definitivo.241 

À vista disso, por vezes o alienador após o rompimento familiar, movido pelo impulso 

incontrolável de afastar o infante do suposto “culpado” pelo insucesso da relação amorosa, 

repentinamente muda-se para localidades distantes, levando consigo o infante, como meio de 

impedir ou dificultar o convívio paterno-filial com o outro ascendente e sua família. 

Um outro meio de manobra para excluir o outro genitor da vida do filho é a 
mudança de cidade, estado ou país. Geralmente, essa transferência de domicílio  
dá-se de modo abrupto, após anos de vida em local ao qual não apenas o genitor 
alienante encontrava-se acostumado e adaptado, como também a criança que, de 
inopino, vê-se privada do contato com o progenitor alienado, com os familiares, com 
os amiguinhos, com a escola à qual já se encontrava integrada etc. E tudo em nome 

                                                
239 BRASIL, 2010, art. 2º, parágrafo único, VII. 
240 Id., 2002, art. 70. 
241 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: teoria geral do direito civil. 33. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016, v. 1, p. 144. 
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de vagas escusas: melhores condições de trabalho ou de vida, novo relacionamento 
amoroso com pessoa residente em cidade diferente e, via de regra, distante, etc.242 

Destacam-se as ponderações de Ana Madaleno e Rolf Madaleno no sentido de afirmar 

que não está vedado ao detentor custodiante do infante mudar seu domicílio ou transferir-se 

por razões laborais ou pessoais para localidades que irão afastar o infante de seu outro 

ascendente e familiares, mas sua liberdade encontra limites nas responsabilidades inerentes 

aos vínculos paterno-filiais, pois já que o infante necessita da presença e convívio com todos 

os familiares que o fazem bem, que procure ponderar seus interesses pessoais, ou caso não 

seja possível, deixe o menor inserido onde já está acostumado, ao lado de todos que o fazem 

bem.243 

Complementa-se a este entendimento, o disposto no art. 1.634, V, do Código Civil, 

onde determina que caberá a ambos os pais, independentemente de qual seja a situação 

conjugal conceder ou negar autorização para a mudança de residência do infante para outro 

município. 

À vista disso, Tavares da Silva, ao comentar o referido dispositivo, acertadamente 

defende que, 

A Lei da Alienação Parental – Lei n. 12.318, de 26-8-2010 – já assegurava a 
mudança não consentida do filho pelo outro genitor de seu domicílio para local 
distante como alienação parental, desde que realizada com este objetivo. Segundo o 
disposto pela nova redação do inciso V deste artigo, o critério passou a ser objetivo, 
com vedação da mudança, de modo que em caso de recusa na autorização, deve ser 
requerido suprimento de outorga, com a demonstração da sua motivação. Assim, a 
mudança de domicílio do filho para outra cidade, quando houver recusa no 
consentimento, é possível mediante suprimento judicial da outorga, desde que seja 
justificada a sua necessidade.244 

Soma-se a isso, em prol do combate a esse nefasto modo alienatório, a previsão 

elencada no art. 8º da Lei n. 12.310/2010, onde pontualmente determina que embora sem a 

autorização do outro ascendente, caso o alienador efetue a mudança de domicílio para outra 

localidade levando o infante consigo, tal fato se tornará irrelevante para determinação da 

competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência familiar, permanecendo 

a competência no domicílio onde o infante residia anteriormente a mudança imotivada. 
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Nesse aspecto, merece ser destacada a previsão elencada no art. 3º da Lei n. 

12.318/2010, onde destaca que o ato alienante fere direitos fundamentais da criança ou do 

adolescente. 

Art. 3º. A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança ou 
do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas 
relações com o genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a 
criança ou o adolescente e descumprimento de deveres inerentes à autoridade 
parental ou decorrentes de tutela ou guarda.245 

Em regra, o próprio pai ou a própria mãe dos infantes são os alienadores, mas, como a 

redação do art. 2º da Lei n. 12.318/2010 destaca, a alienação parental também pode ser 

colocada em prática pelos avós, tutores, curadores, tios, padrastos, madrastas, pais ou mães 

socioafetivos, ou qualquer pessoa vinculada ao infante biológica ou afetivamente que o tenha 

sob sua autoridade, guarda ou vigilância. 

Em que pese a corrente científica majoritária sobre a existência da alienação parental, 

faz-se necessário destacar o interessante posicionamento da ilustre doutrinadora portuguesa 

Maria Clara Sottomayor, que defende a tese de má compreensão pelos pais e profissionais  

dos comportamentos das crianças envolvidas em dissoluções litigiosas: “[...] a criança não é 

ouvida e é levada, ao progenitor requerente, sob coação das forças policiais, tratam a criança 

como um objecto [sic], propriedade do pai, e ignoram os seus sentimentos e desejos”246. 

Em razão do litígio, Sottomayor afirma que as crianças absorvem o grande impacto em 

ver seu núcleo familiar se dividindo, fato que enseja nelas grande tristeza e incompreensão 

elegendo inconscientemente um culpado para toda a dor causada, aliando-se a um dos pais 

diante de tanta dor, solidão e tristeza.247 Daí surge a recusa de contato das crianças em relação 

a algum dos progenitores. Esta recusa possui natureza transitória caso não seja justificável, 

não havendo qualquer vinculação com perturbações emocionais na criança ou no progenitor. 

Sottomayor também faz contundentes críticas ao perfil profissional de Richard 

Gardner ao afirmar que o autor da teoria da Síndrome da Alienação Parental utilizou-se do 

título de professor da Universidade de Columbia, dado em cortesia pelo desempenho de seus 

trabalhos voluntários, para angariar credibilidade e reconhecimento académico. Mas que em 

verdade, o trabalho desenvolvido por Richard Gardner busca fazer crer na existência de um 
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volumoso número de falsas denúncias de abusos sexuais em processos litigiosos de 

dissoluções familiares, contribuindo eficazmente para o descrédito das palavras infantis e 

colocando o progenitor protetor como o culpado do litígio familiar.248 

Em que pesem as importantes críticas feitas pela jurista portuguesa, entende-se que o 

trabalho apresentado por Richard Gardner possui relevância acadêmica e social. Nesse 

sentido, vale ressaltar que: “O diagnóstico da Síndrome de Alienação Parental somente poderá 

prevalecer se afastada a hipótese de qualquer tipo de abuso ou de descuido grave por parte do 

alienado”249. 

À vista disso, acredita-se que Gardner apenas observou e relatou cientificamente um 

fato que há tempos estava presente no seio da sociedade, como o episódio relatado pela 

tragédia grega de Medeia. 

3.2.1.1 Modalidades Alienatórias 

3.2.1.1.1 Modelo tradicional de alienação parental 

Como abordado no tópico anterior, diversas podem ser as variações estratégicas para 

que o alienante ponha em prática sua companha desqualificadora e injuriosa contra o outro 

ascendente do infante e sua família, estando apenas algumas condutas previstas de maneira 

exemplificativa na Lei n. 12.318/2010, sendo possível verificar que existem algumas 

modalidades de alienação parental. 

A primeira modalidade reside no modo padrão de alienação, onde por decorrência da 

ruptura afetiva do casal, ocorre o rompimento familiar, o que dá espaço para o surgimento de 

um ambiente permeado de ódio, ressentimentos e desejos obscuros de vingança, fazendo com 

que o alienador movido por estes sentimentos negativos deflagre uma campanha de 

desqualificação contra o ex-cônjuge ou consorte ou quaisquer familiares destes. O objetivo é 

minar tanto o contato como o vínculo afetivo existente entre o infante e o alienado. 

A Síndrome se manifesta, em geral, no ambiente da mãe das crianças, notadamente 
porque sua instalação necessita muito tempo e porque é ela que tem a guarda na 
maior parte das vezes. Todavia, pode se apresentar em ambientes de pais instáveis, 
ou em culturas onde tradicionalmente a mulher não tem nenhum direito concreto.250 
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Nesta campanha desabonadora, o alienante, por meio das múltiplas estratégias, 

implementa no infante os sentimentos repulsivos que nutre pelo contra o outro ascendente ou 

familiar do menor. 

À vista disso, alicerçado pelas ponderações de Sandri onde defende que os atos 

alienatórios podem ter início antes mesmo da efetiva ruptura matrimonial ou companheiril, o 

alienante prevendo a ruptura familiar, ainda residindo sob o mesmo teto habitacional que o 

alienado, deflagra o início das condutas alienatórias tecendo leves e pontuais críticas para o 

infante, sobre os presentes dados pelo alienado, hábitos, ou costumes desempenhados por ele 

ou familiares dele, objetivando futuramente minar o contato paterno-filial entre o infante e o 

alienado ou entre o menor e seus familiares.251 

Outra prática bastante comum incluída na modalidade tradicional de alienação parental 

reside quando um familiar, tutor ou curador figura como alienante, realizando atos 

alienatórios contra algum dos ascendentes do infante, como se pode verificar neste julgado 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. DISPUTA ENTRE A AVÓ E A 
MÃE. CONDIÇÕES POSITIVAS DA GENITORA PARA O EXERCÍCIO DA 
GUARDA. PRÁTICA DE ALIENAÇÃO PARENTAL PELA AVÓ. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A guarda é instituto que visa a dar proteção 
integral à criança/adolescente e auxiliar em seu desenvolvimento como pessoa, com 
permanente visão no seu melhor interesse (art. 227 CF). Excepcionalmente, a guarda 
poderá ser deferida a terceiros, fora dos casos de tutela e adoção, para atender a 
situações peculiares, como prevê o art. 33, §§ 2º e 4º, do ECA. Entretanto, não se 
pode olvidar que a doutrina da proteção integral preconizada pelo Estatuto da 
Criança e do Adolescente prioriza, como um todo, a manutenção/reintegração da 
criança ou do adolescente em sua família natural, devendo a colocação em família 
extensa ser encarada como providência excepcional. 2. É possível observar o 
empenho da mãe em se reaproximar da filha, buscando cumprir com seus deveres 
legais, sem que nada haja a desabonar sua conduta. Por sua vez, a avó paterna vem 
sistematicamente, durante praticamente toda a infância da jovem, dificultando a 
convivência entre mãe e filha, apesar do incansável movimento da genitora no 
sentido de se reaproximar. As consequências da conduta da avó por certo ainda vão 
ser percebidas ao longo da vida da adolescente, porque nenhuma criança que é 
privada do convívio com a mãe/pai sai ilesa dessa lamentável situação. Dessa forma, 
nada há que reparar na sentença, que julgou procedente o pedido de guarda, 
restabelecendo a guarda materna. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME.252 

Assim, com suporte nas ponderações de Figueiredo e Alexandridis253, observa-se que 

a prática alienatória não obrigatoriamente só possa ser desencadeada ou direcionada contra os 

genitores, podendo recair ou ser provocada por qualquer parente próximo desse menor, seja 
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tal parentesco inerente aos vínculos biológicos ou socioafetivos, tendo em vista a relevância 

do afeto nas relações familiares, ensejando o surgimento da parentalidade socioafetiva. 

3.2.1.1.2 Alienação parental nas relações socioafetivas e pluriparentais 

Conforme abordado alhures, o enredo mais propício para a ocorrência de atos 

alienatórios ocorre em dissoluções familiares permeadas por conflitos, onde os genitores 

querelam a guarda, prestações alimentícias, regimes de visitações do infante, levando para tais 

decisões o ânimo de contenda, crendo na errônea concepção de que algum deles sairá 

vencedor, quando na realidade, todos saem perdendo, principalmente o infante. 

À vista disso, em decorrência da evolução do instituto de família que passou a ser 

plural, regido pelo afeto, o modelo dual de parentalidade biológica entre pais e filhos aos 

poucos foi dando espaço para o surgimento da denominada “parentalidade socioafetiva”, onde 

atrelada a tal instituto se encontra a multiparentalidade, que permite a possibilidade de um 

mesmo registro civil de um infante ter múltiplos pais e mães. 

Tal fato foi gerado na seara jurídica familiar, quando o STF reconheceu a Repercussão 

Geral da socioafetividade, em seu entendimento 622, gerado pelo RE 898.060/SC, relatado 

pelo ministro Luiz Fux, segundo o qual “A paternidade socioafetiva declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado 

na origem biológica com os efeitos jurídicos próprios”254. Assim, a afetividade passou a ser o 

ponto de apoio das famílias contemporâneas que seguem as evoluções e os costumes sociais 

que estão em permanente transformação. 

Desse modo, os ascendentes e seus familiares, sejam eles biológicos ou socioafetivos 

devem executar um papel isonômico na educação e criação dos infantes, regado a uma mútua 

cooperação e desenvolvimento. 

Por vezes, nos enlaces afetivos paterno-filiais, o ambiente harmonioso gerado pela 

afetividade pode se transmutar em zonas conflituosas em uma eventual ruptura familiar e 

aquele que desempenhou todos os ônus decorrentes da parentalidade socioafetiva pode ser 

impedido de conviver com o infante, podendo figurar também como possível alienante, 

materializando no mundo fático a ocorrência da alienação parental. 

Nesse sentido, a Lei n. 12.318/2010 que regulamenta nacionalmente a ocorrência do 

fenômeno da alienação parental traz expressamente em seu art. 2º, caput, que “Considera-se 
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ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente 

promovida ou induzida por um dos genitores [...]”255, ficando explicito que o diploma 

normativo não acompanhou as mudanças ocorridas no seio social. 

Por sorte, a atuação dos construtores do direito em seus julgados procura acompanhar 

as evoluções sociais, tornando o direito compatível aos anseios contemporâneos.  

Neste aspecto, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), ao apreciar a Apelação n. 

593.144-4/2, declarou a ocorrência de processo alienatório desencadeado pelo genitor contra a 

madrasta, onde o alienante impossibilitou a visitação do infante com a madrasta que possuía 

vinculação materna socioafetiva com o menor. 

Regulamentação de visitas. Pretensão da madrasta com relação à criança que  
criou como seu filho. Reconhecimento da sócio-afetividade. Direito garantido. 
Advertência quanto a provável processo de alienação parental que se instalou após a 
separação. Sentença de procedência mantida. Recurso improvido, com 
observação.256 

Assim, com suporte nas ponderações de Bugs e Bagatini, pode-se aferir que o viés 

interpretativo dado à Lei n. 12.318/2010 não deve ser restritivo, mas sim possuir ampla 

abrangência, devendo se levar em consideração que os pais e mães socioafetivos também 

podem ser possíveis alienados ou alienantes, estando, assim, o alienador sujeito às sanções 

disciplinadas pelo art. 6º do referido diploma legal.257 

De tal entendimento, é possível extrair que tradicionalmente nas relações parentais 

binárias, sejam elas biológicas ou socioafetivas, entre os ascendentes e seus familiares com os 

infantes pode dar uma margem considerável ao risco dos menores serem submetidos ao 

processo alienatório, desencadeado por algum ascendente ou seus familiares, aumentando este 

risco com o alargamento dos vínculos de parentesco gerado pela multiparentalidade. 

Assim, “[...] o conceito ‘moderno’ desta família multiparental reflete a existência de 

duas pessoas que exercem concomitantemente, a mesma posição jurídica – maternal ou 

paternal – no núcleo familiar da criança ou adolescente”258. 
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Esse conceito dá margem apenas a uma exceção, que diz respeito aos casais de 

pessoas do mesmo sexo com seus filhos, pois, apesar de exercerem funções parentais 

isonômicas, estes casais não ensejam a multiplicidade de personagens paternos ou maternos.  

Para Carlos Maluf e Adriana Maluf, “A biparentalidade, que indica a presença do pai e da 

mãe, inclui na atualidade o estabelecimento de elos de filiação também nas famílias formadas 

por pessoas do mesmo sexo”259. 

À vista disso, Bufacchi defende que a multiparentalidade incidirá de três modos, sendo 

a primeira incidência na restruturação familiar ocorrida após o rompimento conjugal ou 

companheiril do casal, onde os antigos cônjuges ou companheiros iniciam novos enlaces 

afetivos levando consigo os filhos gerados da união desfeita.260 

Diante dessa nova formação familiar, os infantes iniciam um convívio com os novos 

parceiros de seus genitores que contribuem ativamente com o exercício da autoridade parental 

do genitor, caracterizando a posse do estado de filiação diante do abandono do outro 

progenitor do infante. 

A segunda hipótese de ocorrência da pluriparentalidade se caracteriza quando ocorre o 

rompimento do núcleo familiar e ambos os genitores conservam sua vinculação familiar com 

o infante, exercendo plenamente todos os encargos e direitos provenientes da autoridade 

parental, mantendo-se com isso a vinculação afetiva existente entre o menor e os genitores. 

Neste cenário, quando algum ou os dois genitores estabeleçam novos relacionamentos, o 

infante passará a conviver com os novos parceiros dos genitores, com os quais também 

desenvolverá uma nova relação socioafetiva, estabelecendo, assim, um novo vínculo familiar, 

mantendo-se tanto o liame biológico como o socioafetivo. 

Desse modo, o terceiro e último cenário de ocorrência da pluriparentalidade 

apresentado pela autora reside quando um casal ou um indivíduo acolhe um infante que foi 

abandonado por seus genitores, criando-o como seu filho. 

Assim, com o decurso do tempo, o infante ao tomar ciência que não é filho biológico 

do casal ou indivíduo, decide conhecer e pleitear sua parentalidade biológica, mas 

resguardando os laços parentais socioafetivos, possuindo conjuntamente, tanto a vinculação 

socioafetiva como a biológica. 

Com suporte nas ponderações de Lôbo, pode-se aferir que os encargos e os direitos do 

infante com pluriparentalidades são isonômicas diante dos pais socioafetivos e biológicos, que 

                                                
259 MALUF, Carlos Alberto Dabus; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Curso de direito de 

família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 477. 
260 BUFACCHI, 2018, p. 1693. 



96 

devem exercer a autoridade parental de modo compartilhado, nos mesmos moldes que 

ocorrem com os pais separados, e caso ocorra qualquer contenda litigiosa entre os pais 

socioafetivos e biológicos, tal litígio deverá ser apreciado pelo Poder Judiciário que deverá se 

orientar sempre pelo melhor interesse do infante.261 

Data venia, aos defensores da multiparentalidade, pensa-se que pelo fato do afeto ser 

algo de natureza mutável, atrelado às experiências humanas de vida, o ínfimo fato de haver 

convivência permeada pela afetividade, não obrigatoriamente geraria uma vinculação parental 

gerada pela socioafetividade, pois “[...] parece-nos bastante sensível e complexo admitir que 

uma pessoa ame, como pai e mãe, mais de uma pessoa. Esse amor é muito peculiar e muito 

complexo do que o mero carinho entre pessoas, por maior que ele possa ser”262. 

Vale ressaltar as consequências práticas que a doutrina afetiva contemporânea da 

multiparentalidade poderá desencadear nos infantes. Neste aspecto, pontualmente, Tavares da 

Silva defende que, 

[...] sempre me preocupou a multiplicação de pais ou de mães, já que o açodamento 
pode conduzir à errônea ideia de que a multiparentalidade seria benéfica à pessoa do 
filho e, portanto, à sociedade. Afinal, sem maiores reflexões, poder-se-ia considerar 
que a criança e o adolescente poderiam pleitear pensão alimentícia de dois pais, de 
modo que os recursos à sua subsistência seriam aumentados, e o filho também teria 
direitos sucessórios duplicados na herança dos dois pais. Mas, por outro lado, os 
dois poderiam pleitear a guarda e também a visitação ao filho, ambos os pais 
também poderiam pleitear pensão alimentícia do filho comum, e os dois genitores 
teriam direitos sucessórios a receber do filho. Seria esse o plano ideal na relação de 
paternidade e filiação? [...]. Multiparentalidade é um incentivo ao ócio, porque se 
um jovem tem duas fontes pagadoras de alimentos (pai e padrasto, por exemplo), 
por qual razão esforçar-se-ia a trabalhar? Incentivo ao desafeto, igualmente, porque 
uma pessoa em sã consciência, evitará unir-se com quem tenha filhos, porque poderá 
ser apenado com o pagamento de pensão alimentícia aos jovens que não são seus 
filhos se separar-se da mãe desses menores.263 

Assim, do sensato entendimento de Tavares da Silva, extrai-se que, em casos em que 

seja declarada a pluriparentalidade, onde, porventura, ambos os pais biológicos e 

socioafetivos pleiteiem litigiosamente o direito de visitas, guarda e o exercício da autoridade 

parental, questões estreitamente ligadas à convivência familiar do infante com seus pais, os 

riscos de incidência de alienação parental se tornariam infinitamente maiores do que em casos 

de parentalidade binária, pois, no mínimo, figurariam no litígio três pais. 
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Outro fato que pode também ocorrer é o agravamento deste cenário conflituoso.  

Caso os novos casais formados pelos pais e seus novos companheiros venham a romper os 

novos núcleos familiares formados, aumentando-se consideravelmente o número de possíveis 

alienadores, levando-se em consideração a alienação parental, pode ser desencadeada por 

algum familiar dos pais biológicos ou socioafetivos. 

Por isso, defende-se que o instituto da multiparentalidade afronta diretamente o 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, devendo tal instituto ser extirpado 

do ordenamento jurídico pátrio. Pois se entende que o correto seria a incidência de vinculação 

parental socioafetiva, apenas nos casos de efetivo abandono dos pais biológicos, devendo o 

registro civil do infante ser retificado, onde se excluiria o pai ou a mãe que o abandonou e 

incluir-se-ia o pai ou a mãe socioafetivos. 

3.2.2 Aspectos Patológicos 

A Constituição Federal, em seu art. 227, caput, determina que consiste em dever da 

família o ato de zelar e assegurar a saúde física, emocional e psicológica dos menores, sendo a 

convivência familiar saudável um direito personalíssimo deles. Assim, a alienação parental se 

configura como um meio de violação ao melhor interesse da criança e do adolescente que 

[...] se caracteriza por meio de um processo destrutivo da imagem de um dos 
progenitores, com o afastamento forçado, físico e psicológico, da criança em relação 
ao progenitor alienado, com atos específicos, destinados a isolar a criança, que passa 
a compartilhar o ódio do alienador em face do genitor alienado.264 

Souza ensina que o rompimento familiar gerado pelo fim do afeto, isoladamente, não 

constitui fato gerador de distúrbios psicológicos nos filhos, mas caso seja somado ao 

rompimento familiar situações de conflito, discórdia e insegurança acarretada pela perda das 

referências, poderá ensejar o surgimento de distúrbios psicológicos.265 

Não é qualquer conduta de um genitor separado em relação ao outro que caracteriza 
a alienação parental. Há de se ficar comprovada a interferência na formação 
psicológica permanente da criança ou adolescente, ou efetivo prejuízo ao contato ou 
convivência com o genitor e seu grupo familiar, ou às relações afetivas com estes. 
Comentários ou afirmações negativas de um genitor a outro, em momentos de raiva 
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ou ressentimento, feitos ao filho, nem sempre provocam tal efeito na formação e 
higidez psicológica, que são variáveis de pessoa a pessoa.266 

À vista disso, a identificação e os efeitos da alienação parental quase sempre são 

externados em momento prévio a judicialização da dissolução familiar, momento em que o 

vínculo afetivo já não mais existe, dando espaço ao surgimento da animosidade litigiosa entre 

as partes, simbolizados pelas disputas de bens e da atenção e carinho dos infantes, elegendo 

sempre um culpado para o fim do relacionamento amoroso.267 

Desse modo, com suporte nas ponderações de Trindade268, pode-se afirmar que as 

crianças inseridas em meio às disputas litigiosas podem ser levadas a odiar equivocadamente 

um genitor que também a ama, alargando-se tal sentimento nefasto à família do alienado, em 

razão do contraste psicosentimental, caso não seja tratado e venha a perdurar por muito tempo 

desencadeara irreversíveis danos aos infantes. 

3.2.3 Níveis da Alienação Parental e sua Detecção 

A doutrina é harmônica ao elencar três níveis ou estágios para a alienação parental. 

Neste sentido, afirma Trindade: 

Num estágio leve, as características mais comuns que ilustram a Síndrome de 
Alienação Parental, tais como a constatação de campanhas de desmoralização do 
alienador contra o alienado, são pequenas, assim como são pouco intensas a 
ausência de sentimentos de ambivalência e a culpa; as situações artificiais e fingidas 
são infrequentes, com pouca obstaculização no exercício do direito de visitas. 
Num estágio médio dessa síndrome, além da intensificação das características 
próprias do estágio inicial, surgem problemas com as visitas, o comportamento da 
criança passa a ser inadequado ou hostil, aparecem situações fingidas e motivações 
fúteis, os vínculos com o alienador se tornam medianamente patológicos e começam 
a se manifestar dificuldades no manejo da relação. 
Finalmente, num estágio mais avançado da doença, ocorrem fortes campanhas de 
desmoralização do alienado. O vínculo fica seriamente prejudicado. Desaparecem a 
ambivalência e a culpa, pois sentimentos francamente odiosos se estabelecem contra 
o alienado, os quais podem ser estendidos à sua família e àqueles que o rodeiam. 
Criam-se rupturas, divisões e clivagens nas relações familiares, sociais e entre os 
diversos profissionais envolvidos no caso, uma vez que as pessoas passam a ser 
consideradas a favor ou contra um dos lados do conflito, sendo percebidas como 
totalmente boas ou totalmente más [...].269 
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267 BASTOS, Alder Thiago. A saúde mental da criança vítima de alienação parental. Curitiba: Brazil 

Publishing, 2019, p. 125. 
268 TRINDADE, 2012, p. 196-201. 
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Ana Madaleno e Rolf Madaleno defendem que, em seu estágio leve, em regra, as 

visitações acontecem sem muitos problemas, surgindo um pouco de impasse quando se 

efetiva a troca de genitores, o infante demonstra afeto pelo alienado, embora já ocorram os 

atos alienantes.270 

Em estágio inicial, os comportamentos hostis ainda ficam restritos a pessoa do 

alienado não se estendendo à sua família ou pessoas próximas afetivamente a este. Os infantes 

anseiam que seja sessado o conflito familiar, não apresentam características patológicas de 

dependência ao alienante, mas o veem como seu principal cuidador. 

No estágio moderado, ocorre a interligação dos desejos do infante e do alienante, 

estabelecendo uma cumplicidade maquiavélica contra o alienado e as pessoas próximas a ele 

biologicamente ou afetivamente, os vínculos emocionais com ambos os genitores vão se 

deteriorando na medida em que a campanha de prática dos atos alienantes se intensifica. 

Tornam-se perceptíveis os primeiros resultados do processo alienante, onde um 

progenitor é bom e o outro é mau, caso seja confrontado, o infante defende fervorosamente o 

alienante, a visitação passa a ter interferências estabelecidas por motivos diversos como 

aniversários de coleguinhas, atividades escolares, entre outros motivos que habitualmente 

sempre coincide com os dias de visitação. 

Em estágio avançado, a alienação parental, em regra, acarreta o rompimento do  

regime de visitação, mas caso ainda ocorra o contato, os encontros devem ser marcados  

por sentimentos negativos, brigas, provocações, podendo provocar nos infantes, crises de 

choro, pânico, explosão de violência contra o alienado e seus familiares, entre outros 

comportamentos hostis. “As visitas, nesse estágio da doença, tornam-se praticamente 

impossíveis e, quando realizadas, são motivo para uma nova panaceia de provocações, pois a 

identificação com o alienador está abertamente patológica”271. 

Nesse estágio crítico ocorre o fenômeno que a doutrina denomina de “pensador 

independente”, que se caracteriza por uma postura independente do infante, onde sem o 

auxilio do alienante, deflagra sua cruzada pessoal contra o alienado, visto como mal, sendo 

considerado o único culpado pelo desenlace familiar. 

Caso chegue a esses níveis alarmantes se torna mais difícil se detectar a ocorrência de 

alienação parental, pois em muitos casos o alienante atua de maneira ardilosa transparecendo 

a ideia de que deseja buscar a conciliação, tentando em público mostrar ao filho que seu outro 
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progenitor também o ama e deseja ficar ao seu lado, mas em verdade, atua implacavelmente 

no intuito de afastar efetivamente o filho do alienado. 

Nesse aspecto, destaca-se a previsão legislativa elencada no art. 4º da Lei n. 

12.318/2010, que dispõe sobre a percepção de indício de ato alienante: 

Art. 4º. Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento ou de ofício, 
em qualquer momento processual, em ação autônoma ou incidentalmente, o 
processo terá tramitação prioritária, e o juiz determinará, com urgência, ouvido o 
Ministério Público, as medidas provisórias necessárias para preservação da 
integridade psicológica da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua 
convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o 
caso.272 

De acordo com as ponderações de Figueiredo e Alexandridis, os primeiros sinais da 

ocorrência da alienação parental podem ser identificados por provocação da parte interessada, 

que no caso seria o genitor alienado, pelo próprio juiz, ou até mesmo pelo Ministério Público 

que atua nos processos que envolvem menores na qualidade de custos legis.273 

A norma legal possibilita a identificação de atos alienantes em qualquer fase 

processual, ou grau de jurisdição em decorrência de demandas que objetivem a fixação da 

guarda, regulamentação de visitas, arbitramento de pensões ou então dissoluções de 

casamentos ou uniões estáveis. Faculta também ao prejudicado, a propositura de ação 

autônoma que objetive o reconhecimento da ocorrência da alienação parental, pleiteando as 

medidas jurídicas que salvaguardem os interesses dos infantes. 

Outro ponto de destaque da norma reside ao fato de que caso seja constatado qualquer 

indício da prática de ato alienante, o processo terá tramitação prioritária aos demais no intuito 

de propiciar maior efetividade na busca de resguardar a saúde psicológica do infante. 

“Importante consignar que a prioridade na tramitação não deve colidir com a proteção do 

contraditório e da ampla defesa, garantias também constitucionalmente asseguradas, nos 

termos do inciso LV do art. 5º da Carta Magna de 1988”274. 

Nesse sentido, a atuação jurisdicional deve ser permeada de cautela, pois os supostos 

atos alienantes podem ser justificáveis, em decorrência de um legitimo sentimento protetivo 

que objetiva afastar o filho de uma real ameaça ou influência negativa do outro progenitor. 
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101 

Sabiamente o legislador movido pelo sentimento de precaução e cuidado pontualmente 

disciplinou a garantia mínima de visitação assistida no art. 4º, parágrafo único, da Lei n. 

12.318/2010: 

Art. 4º. [...] 
Parágrafo Único. Assegurar-se-á à criança ou adolescente e ao genitor garantia 
mínima de visitação assistida, ressalvados os casos em que há iminente risco de 
prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou do adolescente, atestado 
por profissional eventualmente designado pelo juiz para acompanhamento das 
visitas.275 

Nesse sentido, com suporte nas ponderações de Ana Madaleno e Rolf Madaleno onde 

defendem que as relevantes narrativas acusatórias devem ser apuradas, pois supostamente 

justificariam o afastamento do genitor ou seus familiares do menor, mas pondera que diante 

da possibilidade de ocorrência de atos alienantes, as visitas jamais devem ser suspensas, salvo 

se for atestado pelo profissional que acompanha a visitação assistida de que existe iminente 

risco de prejuízo à integridade física ou psicológica do infante.276 

Para Figueiredo e Alexandridis, “O que se observa é que o alienador muitas vezes se 

vale do Poder Judiciário para impor restrições ao genitor vitimado ou outro parente por 

alegações graves, contudo infundadas”277. 

À vista disso, o art. 5º da Lei n. 12.318/2010, alicerçado pelo princípio da segurança 

jurídica, determina que havendo indício de prática de ato alienante, o juiz poderá determinar a 

realização de perícia psicológica ou biopsicossocial. 

Art. 5º. Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em ação autônoma 
ou incidental, o juiz, se necessário, determinará perícia psicológica ou 
biopsicossocial. 
§1º. O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou biopsicossocial, 
conforme o caso, compreendendo, inclusive, entrevista pessoal com as partes, exame 
de documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, 
cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da 
forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação 
contra o genitor. 
§2º. A perícia será realizada por profissionais ou equipe multidisciplinar habilitados, 
exigido, em qualquer caso, aptidão comprovada por histórico profissional ou 
acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. 
§3º. O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a ocorrência de 
alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do laudo, 
prorrogável exclusivamente por autorização judicial baseada em justificativa 
circunstanciada.278 
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Nessa perspectiva, Figueiredo e Alexandridis lecionam sobre a tarefa árdua de 

verificação da ocorrência de atos alienantes por parte do magistrado, principalmente quando a 

alienação parental já se encontra em seu estágio mais avançado, deve ser não somente feita 

pelo magistrado, mas em conjunto com o auxílio técnico onde determinará a realização de 

perícia psicológica ou biopsicossocial. “Não se trata de uma delegação do juiz ao perito, 

porque a autoridade de decidir não pode ser repassada, até porque o perito não julga e nem o 

juiz está obrigado a acreditar inquestionavelmente na perícia realizada [...]”279. 

À vista disso, o art. 699 do Novo Código de Processo Civil (CPC) determina que 

“Quando o processo envolver discussão sobre fato relacionado a abuso ou a alienação 

parental, o juiz, ao tomar o depoimento do incapaz, deverá estar acompanhado por 

especialista”280. 

Desse modo, torna-se imperioso que o julgador deva está munido de todos os 

subsídios técnicos disponíveis nas diferentes áreas do conhecimento, pois o papel do perito  

no processo judicial em casos que envolvam abuso sexual ou alienação parental, não está em 

julgar, mas sim em verificar a ocorrência de atos alienantes ou possíveis falsas alegações  

de abusos. 

À vista disso, o perito encarregado não pode ser qualquer profissional com formação 

nas áreas de psicologia, assistência social ou psiquiatria, mas necessariamente precisa ter 

aptidão comprovada por meio de histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar e 

identificar a ocorrência de atos alienantes. 

O laudo produzido pelo profissional perito ou pela equipe multidisciplinar deverá ser 

apresentado em juízo no prazo de 90 dias, sendo facultado ao magistrado renovar este prazo 

pelo mesmo período de tempo, caso ocorra justificativa circunstanciada. 

O laudo pericial será baseado em ampla avaliação psicológica ou  
biopsicossocial, compreendendo entrevista pessoal com as partes, exame de 
documentos dos autos, histórico do relacionamento do casal e da separação, 
cronologia de incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da 
forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação 
contra o genitor.281 

Destaca-se que o labor efetivado pelo perito ou pela equipe multidisciplinar deve  

ser feito com a maior prudência e dedicação possível, pois como os casos de alienação 
                                                
279 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 134. 
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lei/l13105.htm. Acesso em: 15 set. 2020. 
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parental acarretam grandes traumas aos infantes, sua verificação não comporta margem  

para erros. 

3.2.4 Características do Alienante e do Alienado, Consequências da Alienação Parental 

na Vida dos Infantes 

3.2.4.1 Características do Alienante 

Como visto alhures, a alienação parental se vincula à desestruturação da entidade 

familiar, seja acarretada pelo fim dos relacionamentos ou por traumas gerados pelo arremate 

do vínculo afetivo. “O afeto é algo complexo e construído diuturnamente e a ruptura desse 

laço impõe uma perpetuação do afastamento por toda uma vida”282. 

Nem sempre o afastamento gerado pelo fim de um enlace amoroso é bem resolvido ou 

digerido pelas partes envolvidas; neste cenário, surgem as figuras do alienador e do alienado. 

Em regra, o alienante detém a guarda do infante, onde estando inserido em um ambiente 

instável e conflituoso, como nos desenlaces litígios das famílias, deixa transparecer em sua 

personalidade traços psicopatológicos. 

De acordo com as ponderações de Trindade, o alienante necessita ter o controle 

absoluto dos filhos, com tal poder, objetiva destruir a relação paterno-filial com o outro 

genitor. Para o alienante, o alienado é visto como um malfeitor que deve ser repelido a 

qualquer custo não importando quais manobras tenha que fazer para lograr êxito em seu 

objetivo de afastar o infante do alienado.283 

O alienante acredita que a vontade dos filhos está obrigatoriamente vinculada à sua 

vontade, demonstrando com isso não ter empatia pelos infantes. Por vezes é caracterizado 

como alguém egoísta, pois labora para que sua verdade seja considerada a verdade absoluta, 

sem levar em consideração os danos que tal embate gerará na vida de sua prole. 

Em regra, o alienante detém a guarda do infante, mas nada impede que alienação  

seja colocada em prática por algum familiar, ou qualquer pessoa que tenha a criança ou 

adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, como se encontra previsto no art. 2º da 

Lei n. 12.318/2010. 

À vista disso, Ana Madaleno e Rolf Madaleno defendem que determinados transtornos 

de comportamentos frequentemente são verificados nos alienantes, sendo eles, 
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a) Transtorno de Personalidade Paranoide: a pessoa que revela a predominância 
desse traço apresenta padrão invasivo de ciúme, desconfiança e suspeita quanto aos 
outros, de modo que seus motivos são interpretados como malévolos. É incapaz de 
realizar a autocrítica, não admite seus erros; qualquer conduta ao seu redor que não 
esteja de acordo com a sua perspectiva é vista como ameaça e revidada com 
agressividade. Esse indivíduo supõe que as outras pessoas o exploram, prejudicam 
ou enganam, ainda que não exista qualquer evidência apoiando essa ideia. Utiliza-se 
da negação da realidade como mecanismo de defesa, bem como da projeção, e ataca 
para justificar as supostas investidas das outras pessoas; 
b) Transtorno Psicótico Compartilhado: também chamado de folie à deux, é 
caracterizado por uma forte relação íntima em que o transtorno delirante de um 
indivíduo – que controla a relação e impõe seu delírio – seja partilhado pelo outro. É 
comum que os indivíduos vivam ou se mantenham isolados e suas ideias delirantes 
são geralmente de grandeza ou persecutórias; 
c) Transtorno da Personalidade Limítrofe ou Borderline: a sua característica 
essencial é um padrão invasivo de instabilidade dos relacionamentos interpessoais, 
autoimagem e afetos, além de acentuada impulsividade. Os indivíduos com esse 
transtorno fazem uma série de esforços para evitar um abandono real ou imaginado. 
Ao perceberem uma separação ou rejeição iminente ou a perda da estrutura externa, 
ocorrem profundas alterações na autoimagem, cognição, afeto e comportamento. 
Essas pessoas são muito sensíveis às circunstancias ambientais e experimentam 
intensos temores de abandono e uma raiva inadequada, mesmo diante de uma 
separação real de tempo limitado ou quando existem mudanças inevitáveis em seus 
planos. Esse medo do abandono está relacionado a uma intolerância à solidão e a 
uma necessidade de ter outras pessoas consigo. Por esse motivo também idealizam 
potenciais cuidadores ou amantes logo nos primeiros encontros, e também sempre 
esperam que os outros satisfaçam suas necessidades; 
d) Transtorno de Personalidade Antissocial: igualmente conhecido como 
psicopatia, sociopatia ou transtorno da personalidade dissocial. Suas principais 
características são o desprezo e a violação das condutas legais e dos direitos dos 
outros. As pessoas mostram-se insensíveis e manipuladoras, com ausência de culpa 
e remorso – quando apresentam esses sentimentos, eles não são genuínos, e sim 
aprendidos, uma vez que podem lhe trazer vantagens. Transparecem uma 
onipotência e orgulho irreais, pois sua autoestima, em verdade é muito baixa; 
possuem pouca tolerância às frustrações, são irritadiças, explosivas e imprudentes. 
Os pais portadores desse transtorno põem seus desejos acima da família, e, quando 
lutam pela guarda de seus filhos, agem unicamente no propósito de utilizá-los a seu 
favor; 
e) Transtorno de Personalidade Narcisista: caracterizado por um padrão invasivo 
de grandiosidade (na fantasia ou no comportamento), por uma necessidade de 
admiração e falta da empatia, há um sentimento desproporcionado da própria 
importância [...]. Existe uma preocupação constante com a fantasia de sucesso 
ilimitado, poder, inteligência, beleza ou amor ideal. Acredita que é superior, exige 
admiração excessiva, tem expectativas irracionais de receber tratamento especial e 
obediência automática às suas expectativas. Também é explorador nos 
relacionamentos interpessoais, pois se aproveita dos outros para atingir suas próprias 
finalidades, além de mostrar comportamentos ou atitudes arrogantes, esnobes, 
insolentes ou desdenhosas. 
f) Síndrome de Münchausen: é o transtorno psicológico em que o sujeito, de forma 
compulsiva, deliberada e contínua, causa, provoca ou simula sintomas de doenças.284 

Desse modo, Trindade complementa o entendimento levantando a afirmação de que o 

alienador como via de regra não é cooperativo, sempre colocando empecilhos para ser 
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avaliado pelos peritos. Tal fato é gerado pelo receio de que seu teatro caia por terra e venham 

à tona todas as suas artimanhas para afastar o infante do alienado.285 

Em que pese a regra, “O progenitor que provoca uma alienação de tipo grave em filho 

é extremamente manipulador, com traços intensos de paranoia, sendo muito propenso a 

enganar terceiros, e a lei fria não significa nada para ele”286. 

Desse modo, o alienante também poderá mostrar-se cooperativo com o deslinde 

processual, pois tentará ludibriar o órgão jurisdicional, passando a ideia de ser cooperativo e 

de não entender o porquê do distanciamento do filho do outro progenitor, quando em verdade, 

o afastamento e fruto de suas condutas sorrateiras e maquiavélicas, daí a importância do órgão 

jurisdicional contar com todo o apoio necessário para uma efetiva identificação da ocorrência 

ou não da alienação parental. 

3.2.4.2 Características do Alienado 

Em regra, a alienação parental e dirigida contra o outro genitor do infante, mas, por 

vezes, seus familiares e entes queridos também podem ser alvos da pratica alienatória 

desempenhada pelo alienante. Tal fato geralmente ocorre quando o genitor, alvo primário da 

alienação assume uma postura omissa e passiva, que poderá acarretar na ruptura dos laços 

entre o infante e sua família. 

Nesse sentido, Bastos pondera que o progenitor alienado pode traçar dois modos de 

conduta diante da ocorrência de atos alienantes, a primeira consiste em condutas passivas 

onde o alienado acaba aceitando a ocorrência da alienação parental, utilizando-se do 

argumento que seu afastamento visa ao bem-estar do infante.287 Já Trindade explica que 

“Manter-se na conduta de alienado pode ser um pretexto para descumprir a função parenta, 

escondendo insuficiências e reatribuindo culpas ao alienante, numa psicodinâmica que leva à 

cronificação da Síndrome de Alienação Parental”288. 

À vista disso, uma conduta passiva por parte do alienante se ocasiona por comodismo, 

por falta de conhecimentos técnicos, carência de recursos financeiros, ou simplesmente por 

desconhecimento ou negligência no que se refere aos prejuízos causados aos infantes 

vitimados pela alienação parental. 
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Nesse contexto, Bastos elenca que comportamentos passivos frente à prática de 

alienação parental não é uma regra, nesse sentido, diversos alienados possuem condutas 

combativas, utilizando-se do aparato jurídico e legal para defender-se de acusações 

infundadas, mantendo também posturas combativas que objetivam ter a companhia da 

criança. Em que pese o ideal seja que o alienado tenha condutas combativas, o autor 

acertadamente pondera que infelizmente a maioria das pessoas que são vitimadas pela 

alienação parental, ficam inertes por conta dos altos custos inerentes a lides processuais, 

ocorrendo também uma grande desinformação nas camadas sociais menos favorecidas sobre a 

importância da presença de ambos os genitores na vida dos infantes.289 

No tratamento da Síndrome de Alienação Parental, o genitor alienado também 
merece cuidados especiais. Incluído no tratamento, deve ser conscientizado de que 
está sendo envolvido no contexto da alienação, requisito primeiro para dar início às 
mudanças capazes de romper com o círculo pernicioso instaurado pela Síndrome. 
Nesse sentido, deverá o alienado abandonar o papel que lhe foi atribuído, passando a 
desempenhar uma função ativa em busca não só de sua saúde emocional, mas 
também da higidez dos vínculos, principalmente visando a um desenvolvimento 
saudável dos filhos. O alienado deve ter presente que a ambiguidade e a omissão 
também constituem uma forma de violência, a violência psicológica, que pode ser 
tão perversa quanto a violência física.290 

Desse modo, quando o infante manifestar sua repulsa, ira, contra o alienado, este deve 

ter um olhar complacente, pois deve se atentar que, por trás de todos aqueles sentimentos 

negativos, existe um amor irrestrito, percebendo que como responsável deve buscar os meios 

legais necessários que objetivem findar o processo alienatório, posto que o maior prejudicado 

indubitavelmente é o infante. 

3.2.4.3 Consequências da Alienação Parental na Vida dos Infantes 

As consequências que a alienação parental desencadeia nos infantes costumam variar 

de acordo com a faixa etária deles, levando-se em consideração também atributos vinculados 

às suas personalidades. 

Na legislação brasileira, mais precisamente no art. 2º do ECA, fica estabelecido que 

“Considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e 

adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”291. 

                                                
289 BASTOS, 2019, p. 131-134. 
290 TRINDADE, 2012, p. 214-215. 
291 BRASIL, 1990, art. 2º. 
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À vista disso, a criança e o adolescente são considerados vulneráveis, fato que justifica 

a intervenção estatal dentro da seara privada da entidade familiar, tal justificativa se dá pelos 

extensos danos à saúde psíquica do infante vitimado pela prática de atos alienantes, sendo tal 

fato reconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), regulamentando a prática da 

alienação parental ou também denominada como alienação dos pais como doença ao inclui-la 

no rol da CID-11. 

Nessa perspectiva, Ana Madaleno e Rolf Madaleno defendem que quando os pais  

não absorvem com maturidade os reflexos e as consequências inerentes ao rompimento 

familiar, eles tentam transferir para os filhos os sentimentos negativos que nutrem um pelo 

outro, fazendo com que os infantes vivenciem péssimas experiências que acarretarão em 

interrupções em seu processo normal de desenvolvimento.292 

Nesse cenário, os infantes aprendem meios de manipulação, passando a decifrar 

prematuramente o ambiente emocional em que estará inserido, tendo como consequência a 

demonstração de falsas emoções. 

Implementada a alienação parental, ocorre a interferência na percepção da realidade, 

desencadeando a reunião de confusão e insegurança, pois as crianças passam a crescer e 

conviver com sentimentos de ausência, vazio e culpa, onde por vezes, acreditam que o fim do 

enlace afetivo dos pais se deu por sua causa. 

Na Síndrome de Alienação Parental, a lealdade ao alienador implica a deslealdade 
ao alienado, e o filho sofrerá continuamente uma situação de dependência e 
submissão às provas de lealdade, especialmente pelo medo de ser abandonado, pois 
a mais grave ameaça afetiva é a de perda do amor dos pais. Nesse nível de 
conflitualidade, o filho é constrangido a escolher entre os genitores, o que está em 
total oposição ao seu desenvolvimento normal e saudável.293 

À vista disso, Ana Madaleno e Rolf Madaleno defendem que para se identificar que 

um infante está sendo submetido a práticas alienatórias necessita-se observar os primeiros 

sintomas de instauração completa da doença, que ocorre quando o infante assimila todos os 

sentimentos negativos exalados pelo alienante e quando, por si próprio, assume a campanha 

ofensiva contra o alienado. “Os menores passam a tratar seu progenitor como um estranho a 

quem devem odiar, se sentem ameaçados com sua presença, embora, intimamente, amem esse 

pai como o outro genitor”294. 

                                                
292 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 66. 
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Os infantes desenvolvem padrões de linguagem não verbal, facilmente detectáveis nos 

momentos de visitas, por exemplo, quando optam por manter certa distância do alienado, o 

diálogo entre as partes não possui fluidez, simplesmente respondendo às perguntas que lhes 

são feitas, ocorrem interrupções nos momentos de fala do genitor alienado queixando-se de 

seu tom de voz, costumam desvirtuar e descontextualizar o diálogo. 

Outro ponto relevante destacado pelos autores reside na ausência de variáveis 

sentimentais, pois quando os infantes são indagados pelos terapeutas constata-se sempre que 

“[...] o genitor alienador é visto como um indivíduo totalmente bom, imaculado e sem falhas, 

onde qualquer reprovação à sua conduta é prontamente refutada, em defesa visceral, como se 

fosse um ataque à sua própria pessoa, sendo o conflito entre os pais vivido pelos filhos”295. 

Verifica-se também pelo diálogo do menor a ocorrência de situações simuladas, 

encenações, retratando fatos que afirma serem frutos de suas experiências de vida com o 

alienado ou sua família, mas que em verdade, sequer aconteceram na concretude factual. 

Os infantes submetidos a atos alienatórios apresentam distúrbios na área psicológica, 

tais como depressão, ansiedade pânico, podem apresentar transtorno de identidade, 

incapacidade de adaptação social, tendência ao uso exacerbado de álcool ou drogas, pendo em 

níveis extremos possuir tendências suicidas. 

3.2.5 Meios de Resolução para as Práticas Alienatórias 

Constatada a ocorrência de atos alienatórios praticados contra o infante, ascendente 

alienado ou qualquer familiar seu, caberá ao Estado, por intermédio do Poder Judiciário 

adotar as medidas necessárias para cercear os efeitos dos atos já ocorridos, como também, 

deverá atuar de maneira preventiva, buscando resguardar a integridade física e psicológica do 

infante, mantendo com isso os laços afetivos paterno-filiais entre o infante e o alienado. 

À vista disso, destaca-se a sensata previsão legal elencada no art. 6º da Lei  

n. 12.318/2010 que autoriza ao magistrado cercear a ocorrência de atos alienatórios, 

utilizando-se das medidas exemplificativas contidas no rol dos incisos do referido dispositivo. 

Art. 6º. 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: 
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador; 
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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; 
VIII - 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.296 

De acordo com as ponderações de Figueiredo e Alexandridis, as medidas elencadas no 

diploma legal, não possuem natureza vinculatória, ou seja, a critério do magistrado, outras 

medidas podem ser aplicadas no intuito de cercearem as práticas alienatórias.297 

Destaca-se também, que tais medidas não possuem um grau de escalonamento 

gradativo para a imposição de medida mais robusta, podendo variar da simples advertência à 

mudança ou inversão da guarda. 

O magistrado é livre para determinar quais medidas são mais adequadas, levando-se 

em consideração a peculiaridade da demanda, podendo ser arbitradas quantas medidas julgar 

necessário. “Qualquer uma das medidas sugeridas pelos incisos I a VII do artigo 6º da Lei 

12.318/2010 não impede e autoriza a ação autônoma de indenização por perdas e danos, ou da 

concomitante ação por responsabilidade criminal”298. 

À vista disso, a primeira medida está elencada no art. 6º, I, da Lei n. 12.318/2010,  

onde determina que caso seja constatada a ocorrência da alienação parental, o magistrado irá 

“[...] declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador”299. 

Tal advertência deverá destacar os prejuízos que os atos alienatórios podem causar na 

vida do infante, pois para um desenvolvimento pleno, o menor necessita de amplo convívio 

com seus familiares, deverá destacar também, que caso persista no cometimento de condutas 

alienatórias, o alienador poderá está sujeito à imposição de medidas mais incisivas que visam 

a coibir a ocorrência de práticas alienatórias. 

Outra medida preventiva, prevista no art. 6º, II, da Lei n. 12.318/2010, consiste em 

“[...] ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado”300. 

Como a síntese do processo alienatório reside em eliminar os vínculos afetivos 

gerados pela convivência paterno-filial, a conduta central posta em prática pelo alienador 

                                                
296 BRASIL, 2010, art. 6º. 
297 FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2014, p. 67-75. 
298 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 141. 
299 BRASIL, op. cit., art. 6º, I. 
300 Ibid., art. 6º, II. 
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possui como principal objetivo o máximo afastamento possível das partes vitimadas ou até 

mesmo o exaurimento de qualquer contato existente entre o ascendente alienado e o infante. 

Desse modo, ampliar o regime de convivência entre o alienado e o infante se mostra 

um efetivo meio para repelir os malefícios gerados pela ausência de convivência familiar 

entre as partes vitimadas pelas condutas alienantes, pois ao proporcionar o restabelecimento 

da convivência paterno-filial abre-se espaço para a revitalização dos laços afetivos que são 

regados pelas experiências usuais da vida diária. 

Outro popular meio inibidor de condutas alienatórias reside em “[...] estipular multa  

ao alienador”301, modalidade elencada no inciso III. Tal mecanismo possui a finalidade de 

proporcionar ao alienador sentir os reflexos nocivos de suas condutas em seus proventos 

financeiros. 

À vista disso, com suporte nas ponderações de Figueiredo e Alexandridis, segundo os 

quais afirmam que embora o legislador tenha adotado essa efetiva ferramenta de inibição aos 

atos alienatórios, omitiu-se em determinar quem seria o beneficiário pelo recebimento do 

valor da multa aplicada e recolhida pelo alienador.302 

Assim, defendem que, diante da ausência de disposição legal tal valor deverá ser 

revertido em favor das vítimas das condutas alienatórias, pois diretamente sofrem os nefastos 

efeitos da alienação parental. 

Soma-se a tal entendimento que as vítimas de condutas alienatórias devem ser 

contempladas tanto com o recebimento dos valores provenientes das multas arbitradas como 

pelo recebimento de proventos gerados por indenizações por danos morais pelos abalos 

sofridos com as condutas alienantes. 

É indenizável o sofrimento psíquico ou a frustração pela incerteza anímica do 
progenitor não guardião pela perda da relação paterno-filial com a ruptura do regime 
de visitas e pelo total desrespeito ao direito de comunicação fundamental nos 
vínculos de filiação.303 

Assim, pode-se aferir que tanto o alienado como o infante, vitimados pelo processo 

alienante, devem ser beneficiários dos valores revertidos tanto das multas como da possível 

indenização por dano moral em decorrência dos sofrimentos e prejuízos suportados, nos 

exatos termos previstos no art. 944 do Código Civil. 

                                                
301 BRASIL, 2010, art. 6º, III. 
302 FIGUEIREDO; ALEXANDRIDIS, 2014, p. 71. 
303 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 142. 
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Outro meio de solução, elencado no art. 6º, IV, da Lei n. 12.318/2010, consiste em 

“[...] determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial”304. 

Com ponderações de Figueiredo e Alexandridis, pode-se aferir que a incidência da 

alienação parental é fruto de desvios psicológicos e comportamentais do alienador, onde 

movido por sentimentos negativos, consciente ou inconscientemente prejudica diretamente o 

infante, objetivando prejudicar aquele que julga ser o culpado pelo seu sofrimento.305 

Assim, a determinação de acompanhamento psicológico ou biopsicossocial se mostra 

um excelente modo de resolução para os problemas gerados pelas condutas alienatórias, pois 

“[...] o menor não pode ser simplesmente privado do convívio do alienador, diante do mal por 

este causado, já que tal situação pode acarretar reflexos negativos à pessoa do menor”306. 

Nesse sentido, Trindade pondera que não se pode deixar de lado o fato que os filhos 

necessitam da plena convivência materna e paterna para a consolidação de seu efetivo 

desenvolvimento, constituindo a convivência familiar um direito fundamental do infante, nos 

moldes do art. 16, V, do ECA.307 

À vista disso, como todas as medidas protetivas giram em torno do melhor interesse 

do infante, quando o alienador estiver devidamente tratado, poderá novamente ter convívio 

com o menor, pois com a reconfiguração afetiva das partes envolvidas no processo alienatório 

eliminar-se-á os nefastos efeitos das condutas alienantes. 

Outro meio de solução para os problemas desencadeados pelo processo alienatório 

está elencado no art. 6º, V, da Lei n. 12.318/2010, reside em “[...] determinar a alteração da 

guarda para guarda compartilhada ou sua inversão”308. 

Como visto anteriormente, o modo tradicional de incidência de práticas alienatórias 

reside quando um dos genitores, em regra, o genitor detentor da guarda, movido por 

sentimentos negativos contra o ex-companheiro ou ex-cônjuge, o qual o considera culpado 

pelo rompimento do enlace afetivo, utiliza-se de sua autoridade parental e maior proximidade 

com o infante para deflagrar a campanha desabonadora contra o ex-consorte. 

À vista disso, com suporte nos ensinamentos de Venosa, pode-se aferir que 

inicialmente cabe aos pais versarem sobre a guarda dos menores, mas por vezes a deliberação 

amigável não é possível, pois com a ausência de um ambiente harmonioso entre as partes 

pode ocorrer que algum dos envolvidos se utilize do infante como escudo ou instrumento de 
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vingança contra o outro, onde nesses casos se torne necessária a intervenção judicial para 

apaziguar os ânimos e garantir a efetivação do melhor interesse da criança e do adolescente.309 

Mesmo se justificando as precauções baseadas no senso comum de que não se deve 
retirar um filho de sua mãe, quando se constata que a Síndrome de Alienação 
Parental é profundamente prejudicial ao filho e que consequências graves podem 
sobrevir ao seu desenvolvimento, com sequelas irreparáveis no futuro, a alteração da 
guarda é a opção que melhor preserva a saúde psicológica e emocional do filho.310 

Nesse sentido, a ideia inicial do instituto da guarda compartilhada é fazer com que 

independentemente da situação conjugal ou companheiril dos pais, ambos possam ativamente 

participar dos processos educativos, e evolutivos de sua prole, regada a uma ampla 

convivência paterno-filial. Mas, conforme o entendimento de Venosa, nem sempre se obtém o 

efetivo sucesso deste importante instituto jurídico. 

Essa modalidade de guarda dita compartilhada não se torna possível, de forma 
ampla, quando os pais se apresentam em estado de beligerância, ou quando residem 
distantes um do outro. Essa solução dependerá da perspicácia do magistrado e em 
especial do perfil psicológico, social e cultural dos pais, além do exame do grau de 
fricção que reina entre eles após a separação.311 

Assim, pode-se aferir que de todas as medidas elencadas nos incisos do art. 6º, a mais 

incisiva e arriscada delas se personifica na alteração da guarda do infante, devendo o 

magistrado se atentar as peculiaridades de cada caso, em prol da aplicabilidade da melhor 

medida que efetive a proteção do menor. 

Outro modo de solução elencado no art. 6º, VI, da Lei n. 12.318/2010, reside em o juiz 

“[...] determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente”312. Tal medida 

deve ser empregada nos casos onde seja verificada a ocorrência de alienação parental e o  

alienador seja movido pela compulsiva ideia de afastar o infante de seu outro ascendente, 

possa injustificadamente mudar seu endereço para alguma localidade distante, levando 

consigo o menor, objetivando cercear o contato do infante com o alienado. 

Essa nefasta prática alienante inegavelmente trará muitos malefícios ao menor, pois 

além de privá-lo do contato e do convívio familiar com seus entes queridos, faz com que o 

menor perca totalmente seus vínculos sociais, pois suas relações pessoais não se restringem a 
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seus familiares, devendo acrescentar-se a este rol os amigos da escola, amigos do bairro, 

prédio etc. 

Assim, o ato de dificultar a visitação, o convívio e o contato do infante com seu  

outro ascendente e sua família fere direitos tanto dos alienados como dos menores  

submetidos a estes atos. Deste modo, o magistrado poderá determinar de modo cautelar  

o domicilio do menor, como já decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de  

Janeiro (TJRJ). 

Ação Cautelar Incidental de Alienação Parental pelo procedimento comum 
ordinário. Sentença julgando procedente o pedido para declarar a prática de atos de 
alienação pela ré aplicando-a pena de advertência quanto ao respeito às regras de 
convivência da menor com o pai e sua família, determinando a fixação de domicílio 
na Comarca de Niterói. Recurso de Apelação da ré requerendo a cassação da 
sentença para prosseguimento ou a improcedência in totum. Rejeição do Agravo 
Retido. MANUTENÇÃO. Afastamento da alegação de cerceamento de defesa. 
Correta adoção do laudo das experts que apontaram a prática de atitudes de 
alienação pela ré. Válida a aplicação da penalidade de advertência prevista na Lei nº 
12.318/10 diante das dificuldades impostas pela mãe ao exercício do direito 
regulamentado de convivência familiar, participação indispensável à perfeita 
formação da criança. DESPROVIMENTO DO RECURSO.313 

Por fim, destaca-se a medida elencada no art. 6º, VII, da Lei n. 12.318/2010, onde 

determina que, caso seja constatada a ocorrência de alienação parental, o juiz poderá “[...] 

declarar a suspensão da autoridade parental”314. 

Tal suspensão da autoridade parental deve ser aplicável quando o processo alienatório 

e desencadeado pelo ascendente ou familiar não detentor da guarda, pois mesmo não detendo 

a guarda do menor, poderá regulamentar condutas, regras, impor condições nos momentos em 

que estiver junto com a criança ou adolescente, sendo tais comandos inerentes à autoridade 

parental. 

Desse modo, caso o magistrado constate que tais condutas, imposições e regras visem 

a desabonar, desautorizar o ascendente ou familiar guardião, caracterizando o início de um 

processo alienatório, poderá suspender a autoridade parental do alienante. 

Como visto alhures, o art. 6º, V, da Lei n. 12.318/2010, estabelece que a guarda 

preferencialmente será compartilhada, mas sabiamente o legislador observando que nem 

sempre a guarda compartilhada se mostra possível disciplina no art. 7º do mesmo diploma 

legal que “A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que 
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viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas hipóteses 

em que seja inviável a guarda compartilhada”315. 

À vista disso, com suporte nas ponderações de Ana Madaleno e Rolf Madaleno,  

pode-se aferir que o arbitramento da guarda do infante será regido pelo princípio do melhor 

interesse da criança e do adolescente, e quando for verificada a ocorrência de condutas 

alienantes se torna imprescindível a alteração da guarda, devendo o magistrado se nortear ao 

apreciar a demanda na proximidade dos vínculos de parentesco e nos aspectos de afinidade e 

afetividade existente entre as partes.316 

Assim, independentemente do tipo de guarda concedida, ela poderá ser revista pelo 

magistrado, sempre zelando pelo melhor interesse do menor, podendo ser revisto também o 

regime de visitas acordado entre as partes ou fixado em juízo. 

Pode-se aferir, então, que o guardião que desencadeia o processo alienatório não 

possui qualquer aptidão para o exercício da guarda, devendo ela ser revista pelo magistrado 

que se norteará pelo melhor interesse do infante. 

Nesse sentido, norteados pelos entendimentos de Venosa, entende-se que, em um 

primeiro momento, caso os ânimos ainda estejam fervorosos em decorrência do desenlace 

familiar, não se mostra muito viável a aplicabilidade da guarda compartilhada, pois se valendo 

de um maior contato com o infante algum dos guardiões poderia dar inicio a um processo 

alienatório em desfavor ao outro guardião.317 

Mas acalmados os ânimos, a guarda compartilhada surgiria como a melhor maneira de 

prevenção para se evitar um novo surgimento de condutas alienatórias, pois “[...] a guarda 

compartilhada representa um meio de manter os laços entre pais e filhos, tão importantes no 

desenvolvimento e na formação de crianças e adolescentes”318. 

Evidencia-se, assim, a previsão esculpida no art. 8º da Lei n. 12.318/2010, onde 

disciplina que “A alteração de domicílio da criança ou adolescente é irrelevante para a 

determinação da competência relacionada às ações fundadas em direito de convivência 

familiar, salvo se decorrente de consenso entre os genitores ou de decisão judicial”319. 

Tal determinação normativa visa a resolver o grande problema gerado pelo  

modo de alienação onde o alienante, detentor da guarda, movido pelo desejo de afastar  
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o menor do alienado, muda-se abruptamente para local distante de onde o alienado possui  

residência. 

Nessa perspectiva, destaca-se que, em regra, aplica-se como foro competente a 

localidade onde reside o detentor da guarda do infante, para processar e julgar as ações os que 

debatem interesses dos menores, seguindo a determinação contida na Súmula 383 do STJ,  

que dispõe que “A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de 

menores é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda”320. 

Com suporte nas ponderações de Ana Madaleno e Rolf Madaleno, pode-se aferir que 

iniciados os conflitos gerados pela ruptura familiar, caso os pais cheguem a levar a contenda 

familiar ao Judiciário, versando tal litígio sobre direitos e interesses do menor, inicialmente 

considera-se a regra estabelecida de competência do foro do domicilio do detentor da guarda 

do infante.321 

Por conta do acirramento dos ânimos, frequentemente nos cenários de rupturas 

familiares se desencadeia a ocorrência de processos alienatórios, onde um dos genitores, 

movido pelo compulsivo desejo de afastar o infante do alienado, acaba por mudar-se para uma 

localidade distante, de modo inesperado ou injustificado, levando consigo o menor, tendo 

como consequência o rompimento da convivência familiar e social do menor. 

Caso tal fato ou qualquer circunstancia caracterizadora de conduta alienatória ocorra 

tendo ação pré-existente ao fato, torna-se competente o juiz responsável pelo processo, caso 

se trate de ação autônoma e não incidental caso não haja ação pré-existente, o foro 

responsável por processar e julgar a demanda será o do último domicilio do menor e de seu 

representante legal, não importando o fato da mudança para a alteração de competência. 

Por fim, destaca-se que a mudança de domicílio deve ser injustificada, deve ocorrer de 

modo unilateral, onde durante a análise casuística o magistrado constate que a mudança trará 

prejuízos ao melhor interesse das crianças e adolescentes, não sendo assim, toda mudança de 

domicilio ato alienatório, conforme julgado proferido pelo TJRJ. 

APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE SUPRIMENTO DE 
AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA FIXAÇÃO DE RESIDÊNCIA DA FILHA 
MENOR NO EXTERIOR. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar 
suprida a autorização paterna para viagem e fixação de residência da menor nos 
Estados Unidos da América. Inconformismo do requerido. Guarda exercida 
unilateralmente pela genitora desde 2008, exercendo o genitor seu direito de 

                                                
320 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Súmula 383. A competência para processar e julgar as ações conexas 

de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda. Brasília, DF: Superior 
Tribunal de Justiça, 2009. Disponível em: https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-
sumulas-2013_35_capSumula383.pdf. Acesso em: 25 set. 2020. 

321 MADALENO; MADALENO, 2018, p. 152-156. 
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visitação. Proposta de trabalho oferecida à mãe da menor e a seu companheiro, com 
fixação de residência nos Estados Unidos da América. Oportunidade para a infante 
integrar programa especial de treinamento, denominado “AVID”, ante seu 
desempenho e perfeita adaptação. Programa patrocinado pelo Estado da Carolina do 
Norte que visa a preparação dos alunos para ingresso nas melhores universidades 
estadunidenses. Observância do Princípio do Melhor Interesse da Criança. Mudança 
de domicílio que oferece melhores oportunidades para a infante, adaptada à cultura e 
à sociedade estadunidense. Ausência de alienação parental. Sentença que deve ser 
integrada para estabelecer a livre visitação paterna, devendo o pai comunicar à 
representante legal da menor a intenção com 30 (trinta) dias de antecedência. As 
passagens aéreas da primeira visitação anual deverão ser custeadas pela genitora, em 
classe econômica. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.322 

À vista disso, não configura abuso ou ato alienatório quando o ascendente guardião 

necessita mudar-se justificadamente, em função de uma melhor proposta de trabalho, ou 

quaisquer outras justificativas que efetivem uma melhor condição de vida ao infante. 

Assim, diante do intenso estudo realizado para o desenvolvimento deste trabalho, 

pode-se aferir que o direito não pode unicamente preocupar-se em criar meios punitivos que 

visem a coibir as condutas alienatórias, mas ao invés disso, deve guiar sua atuação para criar e 

modificar entendimentos consolidados, objetivando a prevenção desta nociva prática 

denominada de alienação parental. 

Nesse sentido, ao admitir-se no ordenamento jurídico a intitulada multiparentalidade 

ou pluriparentalidade, este caráter preventivo de condutas alienatórias parece-nos que foi 

deixado de lado, pois ao crer em uma ideal afetividade jurídica, esqueceu-se que na prática 

diante da multiplicação de nichos familiares, alargando-se o vínculo de autoridade parental, 

gerar-se-á um crescente risco de ocorrência de condutas alienatórias, ferindo frontalmente o 

princípio do melhor interesse da criança e adolescendo. 

Defende-se, portanto, que, mediante o acesso à justiça e uma releitura dos princípios 

constitucionais, é possível efetivar uma real aplicabilidade do melhor interesse das crianças e 

adolescentes quando aparados por pais e mães socioafetivos em casos de efetivo abandono 

dos ascendentes biológicos. 

                                                
322 TJRJ, APL 0012456-70.2017.8.19.0037, Rel. José Acir Lessa Giordani, Nova Friburgo 1ª Vara Fam Inf Juv e 

Ido, Décima Segunda Câmara Cível, j. 06/03/2018, DJ 12/03/2018, p. 1. 
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4 A SOLUÇÃO DO CONFLITO FAMILIAR À LUZ DO MELHOR INTERESSE DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

Nesta seção, aborda-se a importante temática que envolve o direito ao acesso à justiça, 

a guarda compartilhada, a mediação e o papel da jurisdição permeada pela ponderação 

principiológica, concebidos como mecanismos eficazes para a resolução dos conflitos 

familiares, sempre resguardando a preservação do melhor interesse dos infantes. 

À vista disso, defende-se o fato de que a parentalidade socioafetiva seja decretada 

apenas em caso de efetivo abandono dos pais biológicos, e que a multiparentalidade ou 

pluriparentalidade não seja aplicável pelo ordenamento jurídico, pois esta é contrária a todos 

os princípios constitucionais vigentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

O direito ao acesso à justiça compreende um direito social estabelecido na 

Constituição Federal, em seu art. 5º, XXXV. Trata-se de uma garantia fundamental pela qual 

se tem o pleno acesso a uma ordem jurídica justa. 

Nesse sentido, o significado do acesso à justiça tem suscitado grandes debates, tendo 

em vista as diversas reformas ocorridas na sociedade. Tais debates partem do próprio conceito 

de acesso dos cidadãos à justiça. 

Na guarda compartilhada, considera-se o exercício pleno do poder familiar com 

igualdade de condições para ambos os pais e a expectativa de que o melhor interesse do 

menor seja alcançado. Neste sentido, o referido exercício, além de proporcionar um 

harmonioso convívio familiar e atenuar os traumas causados pela separação ou divórcio, 

também contribui para um desenvolvimento sadio do menor. 

Por sua vez, o uso da mediação busca promover o equilíbrio entre as partes, assim 

como o diálogo funcional entres as mesmas. A mediação familiar tem colaborado para o 

desenvolvimento sadio e harmonioso de crianças e adolescentes em casos que envolvem 

litígios no âmbito familiar, buscando proporcionar uma convivência salutar entre os membros, 

de modo a garantir uma opção válida e eficaz na resolução de casos que envolvam a alienação 

parental. 

A ponderação de princípios constitucionais na judicialização dos temas abordados 

representa um mecanismo fundamental para a construção de um direito mais palpável e 

prático, o qual será melhor aplicável nos casos conflituosos que envolvam menores inseridos 

em rompimentos familiares. 



118 

4.1 DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA 

A Constituição Federal brasileira afirma, em seu art. 5º, XXXV, que todo cidadão  

tem direito ao acesso à justiça, haja vista ser a Carta Magna o pilar de qualquer Estado 

democrático de direito. Esta disposição encontra-se igualmente prevista no Código Civil e no 

CPC, apesar de que a previsão normativa, por si só, já representa a efetivação do acesso à 

ordem jurídica justa. 

A proposta do referido item envolvendo o “direito ao acesso à justiça” é mais 

abrangente. Neste sentido, Andrade dispõe que: “Por acesso à justiça, assim, não se resume o 

mero ingresso em juízo. Outros fatores mais se fazem necessários, a fim de que, ingressando 

em juízo, do processo resulte uma solução justa para o conflito”323. 

Deve-se, inicialmente, levar em consideração o que afirmam Cappelletti e Garth:  

“O acesso não é apenas um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, 

também, necessariamente, o ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe 

um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica”324. 

Deste modo, o termo “acesso” está sendo empregado de modo a representar a possibilidade e 

a abertura de viabilidade para que as pessoas possam obter algo. 

De acordo com Cappelletti e Garth, “[...] o ‘acesso’ não é apenas um direito social 

fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da 

moderna processualística”325. Os autores também afirmam que: “A Justiça já foi considerada 

uma espécie de bem, embora por todos só poderia ser obtida por quem pudesse arcar com seus 

custos”326. 

Os direitos são concebidos nos princípios da liberdade e da igualdade, sendo exemplos 

de direitos fundamentais de cidadania, como saúde, educação, lazer, entre outros. Para que 

estes possam ser efetivados pelos indivíduos e cobrados do Estado, é de vital importância o 

papel do Judiciário para buscar a eficácia desses direitos. 

Na realidade, o acesso efetivo ao direito vem sendo reconhecido, progressivamente, 

por sua importância entre os novos direitos individuais e sociais, tendo em vista a titularidade 

de direitos ser destituída de sentido, em virtude da ausência de mecanismos para sua 
                                                
323 ANDRADE, Carlos Augusto Medeiros de. Acesso à justiça no Brasil: obstáculos e instrumentos garantidores. 

Themis: Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará, Fortaleza, v. 5, n. 1, p. 119-157, 
jan./jul. 2007, p. 121. Disponível em: http://revistathemis.tjce.jus.br/index.php/THEMIS/article/view/225. 
Acesso em: 12 nov. 2020. 

324 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1988, p. 13. 

325 CAPPELLETTI; GARTH, loc. cit. 
326 Ibid., p. 9. 
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reivindicação. O acesso à justiça pode ser encarado como um requisito fundamental do 

sistema jurídico moderno e igualitário, o qual garante os direitos de todos, ou seja, trata-se do 

mais básico dos direitos humanos.327 

No passado, o Judiciário só era vantajoso àqueles que possuíam recursos para arcarem 

com as custas processuais, enquanto que, aos que não tinham condições de assumir os altos 

custos do processo, ficariam sem a proteção devida, ou seja, não seria respeitada a garantia 

constitucional. Com o advento do novo Código de Processo Civil, essa realidade se 

modificou, pois, para aqueles que não podiam arcar com tais custas, foi concedida a 

gratuidade processual328. 

Constata-se que a efetivação do acesso à justiça é bem mais ampla do que a garantia 

constitucional de acesso ao Judiciário pelo ajuizamento da ação. Cintra, Grinover e 

Dinamarco329 ressaltam que o termo “acesso à justiça” não se identifica, haja vista que a mera 

admissão relacionada ao processo, ou mesmo a possibilidade de ingresso na justiça, por si só, 

já se justifica. No entanto, para que ocorra o acesso à justiça, torna-se necessário que um 

maior número de pessoas seja considerado a demandar, como também a se defender de 

maneira adequada, inclusive em processo criminal, sendo ainda condenáveis quanto às 

restrições de determinadas causas de pequenos valores e interesses difusos. A ordem jurídico-

positivo, em conformidade com a Constituição e com as leis ordinárias e complementares, 

bem como o labor dos processualistas, têm posto, em destaque, diversos princípios e 

garantias, os quais somados e interpretados harmonicamente constituem o caminho que 

conduz as partes a uma ordem jurídica justa.330 

Nota-se, portanto, que o acesso à justiça está claramente assegurado no ordenamento 

jurídico brasileiro, sendo concebido como um direito fundamental garantido pela Constituição 

Federal, muito embora este não seja concretizado de maneira eficaz, e, por conseguinte, 

fundado por não efetivar o acesso à justiça à grande maioria da população.331 

O Poder Judiciário tem sido interpretado como cenário de ineficácia, uma vez que 

possui a função de solucionar as demandas litigiosas entre os indivíduos que chegam à sua 

                                                
327 CAPPELLETTI; GARTH, 1988, p. 11-12. 
328 “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da 
lei.” (BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Brasília, DF: Presidência 
da República, [2019], art. 98, caput. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 15 set. 2020). 

329 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 30. ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 56.  

330 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO, loc. cit. 
331 SALES, Lília Maia de Morais. Justiça e mediação de conflito. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 38. 
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apreciação, e que, depois de analisadas, ao final, prolata sua decisão, tendo como finalidade a 

pacificação. Porém, esse modelo tradicional de resolução de conflitos tem sido ineficaz, 

considerando-se a maneira que o conflito tratado pelo Judiciário vem causando insatisfação às 

partes. Além disso, tem-se em evidência a questão da morosidade de uma decisão do 

magistrado, e quando esta ocorre, muitas vezes, não satisfaz aos litigantes, dado o 

distanciamento entre o Poder Judiciário e o cidadão, bem como a burocracia dos 

procedimentos, dentre outros entraves. 

Nessa esteira, Zavascky332 assevera que o direito fundamental à efetividade do 

processo – denominado também de “direito de acesso à justiça” ou “direito à ordem jurídica  

justa” –, envolve não apenas o direito de provocar a participação do Estado, como também o 

direito de obter uma decisão justa, no prazo adequado, e com potencial de atuar de maneira 

eficaz no plano dos fatos. 

A efetividade do acesso à justiça, portanto, é a decisão justa e tempestiva ao fato 

ensejador da prestação jurisdicional. O entendimento de que a mera perspectiva de acesso aos 

órgãos judiciais seja a verdadeira acepção jurídica do acesso à justiça, já está vencida, uma 

vez que muito mais do que o acesso aos tribunais, não se esgotam todas as vias políticas e 

socialmente desejáveis de solução de conflitos, pois o acesso à justiça compreende a 

possibilidade material do ser humano de conviver em uma sociedade na qual o direito se 

realiza de maneira concreta, tanto em decorrência da manifestação soberana do Judiciário 

como pela atuação das garantias de políticas públicas que são geradas pela atuação executiva, 

não se olvidando o escorreito regramento a ser impresso pela atuação legiferante. É, pois, de 

suma importância para a efetivação de uma justiça justa e democrática na qual se possa ter a 

confiança de uma atuação garantista que prestigia a vida, a dignidade e o respeito aos direitos 

fundamentais do homem, inclusive enaltecendo o valor da justiça como referência.333 

Ademais, sobre o acesso à justiça, Stangherlin334 aponta diversos segmentos que o 

perfazem, são eles: 

[...] o acesso à informação; orientação por profissionais capacitados – incluindo-se 
aqui, além de informações técnicas oriundas de serventuários da justiça, a orientação 

                                                
332 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da tutela. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 64. 
333 RAMOS, Glauco Gumerato. Realidade e perspectivas da assistência jurídica aos necessitados no Brasil. In: 

LAGUARDIA, Jorge Maria García; RAMOS, Glauco Gumerato; RODRIGUES, Walter Piva; PONTES, 
Evandro Fernandes de; CHOUKR, Fauzi Hassan; STEIN, Torsten. Acesso à justiça e cidadania. São Paulo: 
Fundação Konrad Adenauer, 2000. (Cadernos Adenauer, n. 3), p. 38-39. 

334 STANGHERLIN, Camila Silveira. A conciliação no Novo Código de Processo Civil brasileiro: perspectivas 
de um acesso à justiça qualitativo. Revista FONAMEC, Rio de Janeiro, v. 1, n. 1, p. 55-72, maio 2017, p. 
58. Disponível em: https://www.emerj.tjrj.jus.br/revistas/fonamec/volumes/volumeI/revistafonamec_numero1 
volume1_55.pdf. Acesso em: 26 out. 2020. 



121 

por profissionais de outras esferas, como psicólogos, assistentes sociais, educadores, 
entre outros –; disponibilização de assistência jurídica (em questões judiciais e 
extrajudiciais); eficácia e eficiência diante dos trâmites processuais e 
extraprocessuais; o tratamento isonômico entre as partes; a instituição de uma tutela 
satisfatória, onde a jurisdição ultrapasse a seara processual, em face de uma justiça 
social; e, talvez, um dos mais importantes, o tratamento adequado a cada 
modalidade de conflito, respeitando-se as peculiaridades inerentes às relações 
existentes entre as partes. 

O CPC de 2015 trouxe também alguns dispositivos que visam à garantia desses 

direitos aos cidadãos brasileiros. Nele, percebe-se que o legislador processualista prescreveu, 

já no seu art. 26, II, a garantia da igualdade de tratamento para pessoas nacionais  

e estrangeiras em relação ao acesso à justiça. Referida garantia concerne ao ingresso no 

Judiciário em relação à tramitação do processo. 

O referido Código traz, também, alguns dispositivos que garantem a efetividade do 

acesso à justiça e não apenas a possibilidade de ingresso no Judiciário. Tal condição encontra-

se expressa nos artigos do Livro I, Capítulo I, os quais garantem a não exclusão de apreciação 

do Judiciário, com relação à solução integral do mérito em tempo razoável, bem como a 

paridade no tratamento das partes, dentre outros. Portanto, pode-se considerar que a própria 

vedação do “efeito surpresa” nas decisões judiciais, no âmbito do CPC, já é um modo de 

garantia de acesso a uma efetiva justiça. 

Dentre os obstáculos enfrentados atualmente pela justiça brasileira, pode-se destacar a 

cultura da judicialização de conflitos e, consequentemente, o elevado número de demandas 

que provocam uma duração dos processos por tempos razoáveis, além da elevada taxa de 

congestionamento no Judiciário e a necessidade de desjudicialização e desburocratização de 

alguns procedimentos.335 Com essas medidas, poderiam ser identificados os melhores 

caminhos para serem vencidas essas dificuldades, que tanto inviabilizam a concretização 

desse direito ao acesso à justiça no Brasil. 

Sabe-se que o Estado democrático de direito não subsistiria sem um Poder Judiciário 

independente, harmônico e competente, já que se trata de um dos princípios fundamentais da 

República Federativa do Brasil. O Poder Judiciário é quem garante a efetivação dos direitos 

inerentes ao cidadão, por ser o mesmo o “guardião das promessas” feitas pelo legislador 

constituinte.336 

                                                
335 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Acesso à justiça: condicionantes legítimas e ilegítimas. 3. ed. Salvador: 

JusPodivm, 2019, p. 248. 
336 GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. Tradução de Maria Luiza de 

Carvalho. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p. 48. 
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Os obstáculos demonstrados em relação ao acesso à justiça no Brasil referem-se à 

cultura de judicialização de conflitos, ao alto custo das demandas, ao elevado tempo de 

duração dos processos na justiça e à consequente saturação do próprio Poder Judiciário.337 

A onerosidade do acesso à justiça é considerada uma dificuldade, pois nem todos 

possuem condições financeiras necessárias para arcar com as despesas que o acesso à justiça 

demanda. Despesas estas com advogados e os custos para ingressar com uma possível ação no 

Judiciário. Então, faz-se necessário um amparo maior a essas pessoas para que o seu Direito 

Constitucional seja garantido. 

Em alguns casos, é indispensável o acompanhamento psicológico das partes,  

pois muitas vezes são reivindicados direitos para suprir um dano ou alguma injustiça que  

esteja acontecendo, mas para “fazer vingança”, não respeitando o princípio que estabelece o 

Judiciário como ultima ratio, desse modo, superlotando o Judiciário e ocasionando a 

morosidade, admitida como outro grande problema na hora de acessar a justiça. 

A morosidade do sistema judiciário, por vezes, se torna um grande obstáculo na hora 

do acesso à justiça, pois, em razão da demora de julgamentos por causa da superlotação do 

Judiciário, poderá acarretar em prejuízos para as partes. 

As ações de pequenas causas eram bastante prejudicadas pela morosidade do 

Judiciário. Tal condição não era interessante ao cidadão que tem seu direito de ação 

resguardado, com o intuito de litigar por valores menores e esperar vários anos pela 

apreciação do Judiciário, do que propriamente nas ações com maiores complexidades. 

Os referidos obstáculos poderiam ser superados desde que fosse difundida na 

conscientização do povo a utilização de outros meios adequados ao tratamento de conflitos, 

tais como: a realização de palestras, simpósios e congressos sobre o tema, a elaboração e 

distribuição de cartilhas informativas sobre as vantagens do procedimento extrajudicial, além 

de uma reestruturação no ensino fundamental, com a inclusão de disciplinas jurídicas nos 

currículos escolares e, especialmente, uma maior divulgação nos meios de comunicação, 

incluindo-se os meios eletrônicos, dentre outros.338 

Sabe-se que a resolução de conflitos não cabe apenas ao Judiciário e que outros 

métodos de tratamento de controvérsias podem ser aplicados como caminhos confiáveis e 

céleres. Por meio da mediação, conciliação, arbitragem e das serventias extrajudiciais, as 
                                                
337 CURY, Cesar Felipe. Protocolos pré-processuais: a instituição de uma etapa preliminar ao processo como 

forma de prevenção e gestão cooperativa dos conflitos. 2017. 145 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro, 2017, p. 108. Disponível em: https://portal.estacio.br/media/ 
3727872/cesar-felipe-cury.pdf. Acesso em 20 de nov. 2020. 

338 OLIVEIRA NETO, Emetério Silva de. Fundamentos do acesso à justiça: conteúdo de alcance da garantia 
fundamental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016, p. 100-102. 
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quais se encontram aptas para resolução de conflitos, até que poderiam desempenhar o papel 

de desafogar o Judiciário na garantia do acesso à justiça, pois inúmeros procedimentos podem 

ser realizados, ou tratados, junto ao notário.339 

É importante que se proceda a aplicação de métodos adequados no tratamento de 

controvérsias, por meios extrajudiciais, já que este auxilia na garantia do efetivo acesso à 

justiça ao cidadão. Neste sentido, vale ressaltar que o instituto da mediação é possuidor de 

regras, princípios e procedimentos próprios. 

4.2 GUARDA COMPARTILHADA 

O poder familiar decorre do status de pai ou mãe, seja ele gerado pela filiação natural, 

adotiva ou por origem socioafetiva, embora comum à acumulação da guarda e ao poder 

familiar nas mesmas pessoas, é perfeitamente possível sua separação. 

Uma pessoa pode deter a guarda sem que seja titular do poder familiar ou que exerça a 

titularidade do poder familiar, sem que se detenha a guarda. Neste sentido, a guarda dos 

filhos, como afirmam Monteiro e Tavares da Silva: “[...] não é da essência, mas tão só da 

natureza do poder familiar”340. 

Desde que o exercício do poder familiar seja amigável e que haja consenso nas 

decisões, os filhos não serão afetados de maneira negativa. No entanto, quando existir alguma 

divergência em que justiça seja acionada, o clima de discórdia tende a aumentar em razão do 

sentimento de raiva e da vontade de vingança, onde os interesses dos filhos ficam em segundo 

plano. Nestes casos, a mediação é a melhor opção para contornar o problema e melhorar a 

comunicação entre os familiares.341 

É de suma importância que haja uma análise e pesquisa acerca do melhor interesse da 

criança, seja ele qual for. O instituto da guarda está previsto no art. 1.583 do Código Civil de 

2002. Com o decorrer do tempo, o referido instituto tem evoluído sempre buscando o melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

Mesmo antes da Lei n. 11.698/2008, a guarda compartilhada já vinha sendo posta em 

prática nos casos em que houvesse consenso entre os genitores, uma vez que o art. 1.583 do 

Código Civil de 2002 já previa que: “No caso de dissolução da sociedade ou do vínculo 
                                                
339 ALENCAR NETO, José de. A utilização de métodos adequados de tratamentos de conflitos em 

serventias extrajudiciais como forma de garantia do acesso à justiça. 2019. 116 f. Dissertação (Mestrado 
em Direito) – Centro Universitário 7 de Setembro, Fortaleza, 2019, p. 32-33. 

340 MONTEIRO; TAVARES DA SILVA, 2016, p. 548. 
341 DUARTE, Lenite Pacheco Lemos. Mediação na alienação parental: a psicanálise com crianças no 
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conjugal pela separação judicial por mútuo consentimento ou pelo divórcio direto consensual, 

observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos filhos”342. 

A Lei da Guarda Compartilhada (Lei n. 11.698/2008) foi o primeiro e mais importante 

avanço desta modalidade, tendo criado o instituto, o qual estabeleceu que ambos os genitores 

passassem a exercer, conjuntamente, as decisões relacionadas à prole. Neste sentido, é que a 

referida lei determina o significado da expressão “guarda compartilhada”, e a define como 

regra a ser aplicada no País. Ressalta-se que poderão ser aplicadas outras modalidades desde 

que haja casos concretos. Isso se deu pelo fato de a lei revogada apresentar uma insegurança 

no art. 1.584, § 2º, do Código Civil, o qual estabelecia, in verbis: “Art. 1.584. A guarda, 

unilateral ou compartilhada, poderá ser: [...] § 2º. Quando não houver acordo entre pai e mãe 

quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”343. 

O fato é que já havia certa resistência com relação à aplicação da guarda 

compartilhada e sua previsão expressa pelo Código Civil, tendo sido proposta no Projeto de 

Lei n. 6.960/2002, que posteriormente recebeu o número 276/2007, em virtude de uma 

sugestão legislativa, a qual veio a ser implementada com a Lei n. 11.698/2008.344 

Esse tema é de extrema relevância para a sociedade, pois muitos casos na justiça 

ocorrem por conta da dissolução do vínculo familiar, suscitando a problemática em torno da 

guarda dos filhos. Essa lide acaba se prolongando por muito tempo e interferindo na vida do 

infante, tanto na questão emocional como na questão psicológica, ressaltando-se ainda que 

essa criança ainda seja um indivíduo em formação. Assim, para que a sociedade remova ou 

mesmo minimize esse problema em seu meio, o Judiciário deve buscar meios para modificar 

o cenário da guarda, para que não haja, por exemplo, a alienação parental, tida como um 

processo de manipulação que prejudica a criança ao longo de toda sua vida. 

Passado o período de criação do instituto da guarda compartilhada junto ao 

ordenamento jurídico brasileiro, surge o imperativo da apresentação de sua definição, ou seja, 

a guarda pode ser definida como sendo uma modalidade de custódia pela qual é atribuída aos 

pais, mediante a guarda dos filhos, a tarefa de criá-los e educá-los, considerando os cuidados 

com seu desenvolvimento, alimentação, saúde, dentre outros.345 
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344 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. Guarda compartilhada na legislação vigente e projetada. RIDB, 
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Monteiro e Silva ressaltam que, “[...] a guarda é um direito e ao mesmo tempo um 

dever dos genitores de terem seus filhos sob seus cuidados e responsabilidade, cuidando de 

sua alimentação, saúde, educação, moradia, etc.”346. 

A guarda é definida como um direito-dever dos pais de atender as necessidades vitais 

dos filhos, quanto à educação, alimentação, assistência, saúde e outros mais, tendo em vista a 

tutela dos filhos menores, seja ao longo do matrimônio estabelecido pelo casamento ou pela 

união estável, como também pela dissolução da relação afetiva.347 Para Ana Madaleno e Rolf 

Madaleno, “[...] a guarda é uma atribuição do poder familiar e, também, um dos aspectos mais 

importantes dos efeitos do divórcio de um casal [...]”348. 

Prioristicamente, a guarda faz parte do direito natural dos pais. No entanto, esta pode 

ser transferida a um terceiro, membro da família, quando for evidenciada compatibilidade 

com a medida, desde que leve em consideração a relação de afetividade e afinidade.349 

Dessa maneira, observa-se a semelhança entre os institutos da guarda e o poder 

familiar, apesar de que a diferença entre ambos é que na guarda do filho prevalece a custódia 

do guardião ou de ambos, observando-se a modalidade adotada, enquanto que o poder 

familiar trata-se de um instituto em que ambos os genitores têm o dever de cuidar e de se 

responsabilizarem por seus filhos. 

Sempre que houver a separação do casal, o instituto da guarda passará a ser exercida 

pelos companheiros em relação aos filhos, apesar de que, no caso do divórcio, os pais terão 

que decidir quem terá a guarda dos filhos e quem terá o direito de visita, podendo estas ser 

realizadas de maneira compartilhada.350 

No ordenamento jurídico brasileiro, o detentor da guarda do menor poderá ser alguém 

além dos laços sanguíneos, como os avós, tios, padrastos, madrastas, pais ou mães 

socioafetivos, dentre outros. Os guardiões também poderão ser designados pelo magistrado, 

observando-se sempre o melhor interesse da criança e do adolescente. Com isso, ressalta-se 

que a guarda se estende além do poder familiar ou da decisão dos genitores na escolha do 
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guardião.351 Este entendimento encontra embasamento no art. 1.584, § 5º, do Código Civil, 

que assim dispõe: “Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou 

da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, 

considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade”352. 

Nesse sentido, o art. 1.584, § 2º, do Código Civil, assim se manifesta: “Quando não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que 

possível, a guarda compartilhada”353. 

A guarda compartilhada é a divisão responsável da responsabilidade legal das decisões 

relativas ao filho, ou seja, ambos os pais são incumbidos legalmente dos deveres e dos 

direitos do menor resguardado. 

Na tomada de decisões conjunta por parte dos pais, cria-se uma relação mais próxima 

entre o filho e os genitores, especialmente em relação àquele que não possui a guarda física. 

Em isto ocorrendo, este poderá ter o filho ao seu lado para poder passear, levá-lo para sua 

casa e mantê-lo sempre por perto de si, ou seja, quando ambos os genitores tomarem decisões 

conjuntas, com relação aos filhos, dá-se o direito para que ambos possam fazer parte do dia-a-

dia do jovem. 

É de senso comum que cada indivíduo ou até mesmo cada grupo de pessoas possua 

uma identidade que o torna único, e essa identidade afeta a maneira como certas situações são 

contornadas ou decisões são tomadas. Ao refletir sobre isso, é natural pensar que as famílias 

funcionam da mesma maneira, ou seja, cada uma possui uma dinâmica diferente das demais. 

Deste modo, não seria estranho concluir que, quando uma família se separa, nem sempre há 

um consenso sobre quem irá deter a guarda da criança, quem irá guiá-la ou quem será aquele 

que responderá por ela. Quando não se chega a um consenso, cabe ao Estado determinar quais 

medidas serão tomadas de acordo com o melhor interesse das partes envolvidas, sobretudo a 

da criança ou do adolescente. De acordo com Fiuza, a guarda pode ser entendida como:  

“A guarda em termos genéricos, é o lado material do poder familiar, é a relação direta entre 

pais e filhos, da qual decorrem vários direitos e deveres de ambas as partes. É obvio que a 

guarda pode ser concedida a terceiros, como no caso da tutela”354. 

A ideia de guarda está inserida dentro do contexto de poder familiar, na qual aqueles 

que a detém possuem responsabilidades para com os filhos. Logo, compete ao guardião 

providenciar assistência de maneira plena, correta e duradoura. De acordo com o art. 33 da 
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Lei n. 8.069/90: “A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à 

criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive 

aos pais”355. 

No Brasil, a guarda está bem descrita no Capítulo XI do Código Civil, que a aborda de 

modo a esclarecer e delimitar as guardas, tanto a unilateral quanto a compartilhada.  

O Capítulo XI sofreu importantes alterações nos últimos anos, como as leis n. 11.698/08 e 

13.058/14, tendo como principal objetivo ser mais claro acerca dos papéis e funções dos pais, 

seja como guardiões legais ou como força de fiscalização para que a criança tenha acesso 

integral a seus direitos. Desta maneira, é possível dizer que as leis que determinam a guarda 

estão em constante análise de modo a garantir que seja feita a proteção do melhor interesse 

dos filhos, sobretudo após o divórcio dos pais. 

Com a promulgação da Lei da Guarda Compartilhada, a mediação passou a ser regra, 

em razão das muitas modificações no cenário jurídico. A lei passou a ser um poderoso 

antídoto preventivo contra a alienação parental, desde que aliada à técnica autocompositiva 

consensual para resolução de conflitos nos casos de mediação familiar de base analítica.356 

A guarda se dá quando, após o divórcio, é necessário escolher com quem a criança ou 

adolescente irá morar, a quem ela irá responder e quem terá que prestar, mais que outros 

como: assistência social, material e psicológica. Em termos simples, pode-se inferir que 

aquele que detém a criança sob seus cuidados e cuida para que esta possua seus direitos 

garantidos exerce o poder de guardião. 

Nos casos que ocorre o divórcio dos pais, a dissolução da união estável ou mesmo 

situações em que os pais que nunca manifestaram a intenção de constituir família, a garantia 

aos filhos deve ser mantida e a oportunidade deles de receber amor e amparo, inclusive por 

meio das decisões de ambos no que concerne à sua formação, até mesmo sem a existência de 

consenso, uma vez que: “Ainda que divirjam enquanto casal e guardem ressentimentos 

recíprocos, o insucesso de sua vida em comum jamais deverá influir nas relações de afeto para 

com seus filhos e no exercício da autoridade parental”357. 

Vale aqui ressaltar que a guarda deve ser posta de modo a proteger seus direitos 

fundamentais e os direitos à personalidade dos filhos, mesmo porque na questão da guarda da 

criança e do adolescente deve ser considerado o melhor interesse do menor. Tal condição não 
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deve ser confundida com os motivos que levaram a separação de seus pais, nem tão pouco 

com quem foi o culpado desta separação.358 

No distrato conjugal, a guarda compartilhada é sempre a solução mais adequada, já 

que é mantida a responsabilidade conjunta dos pais quanto às decisões sobre a educação e a 

formação do infante, mesmo que não seja definida a aplicação da guarda.359 

No Brasil, antes do advento da Lei da Guarda Compartilhada, a guarda unilateral 

materna era utilizada como regra. Em relação ao período em que antecedeu a referida lei, a 

mãe só não ficaria com a guarda do filho em casos onde fosse comprovado um 

comportamento nocivo ao infante.360  

Atualmente, é possível se observar o surgimento de uma maior diversidade nesse 

quadro, amparado juridicamente e possibilitando que aquele que possa garantir de maneira 

mais completa o crescimento do menor possa ser aquele que terá sua guarda. 

Com o advento da Lei da Guarda Compartilhada foram sanadas as divergências 

suscitadas entre os operadores de direito. De acordo com Brito e Gonsalves, tem-se que: 

[...] a aprovação da lei que regulamenta a guarda compartilhada representa um 
grande avanço no sentido de desmembrar conjugalidade e parentalidade [...]ambos 
os pais são responsabilizados pela educação dos filhos. No estudo da temática, 
porém, também se observa que pesquisas realizadas no Brasil antes da promulgação 
da Lei n° 11.698/08 apontam contrariedades de operadores do direito a respeito da 
aplicação dessa modalidade de guarda, sobressaindo justificativas relacionadas aos 
possíveis prejuízos psicológicos que seriam causados ao desenvolvimento infanto-
juvenil.361 

A Lei da Guarda Compartilhada viabiliza um maior apoio jurídico para a manutenção 

do vínculo entre pais e filhos após a separação conjugal, fazendo com que se distancie da 

ideia de um dispositivo punitivo como sugere a lei sobre alienação parental. Com essa nova 

lei, desenha-se outra coerência para a manutenção do relacionamento entre pais e filhos, 
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mesmo após a separação conjugal, construindo-se ainda “[...] uma ancoragem social para que 

pais e mães mantenham seus respectivos lugares diante dos filhos”362. 

Vale aqui ressaltar que a guarda compartilhada difere-se das demais leis por ser um 

modelo que propicia o combate à alienação parental, tendo em vista que esta é aplicada como 

mecanismo de proteção, uma vez que garante a continuidade dos deveres dos genitores, 

evitando uma nova redistribuição de funções, que pode acabar em discussões acerca da 

criação dos filhos, causando discórdias conflitos e, por conseguinte, atitudes individualistas 

que podem modificar-se em exercícios de alienação nos filhos.363 

Sabe-se que a guarda compartilhada significa o exercício da guarda dos filhos tanto 

pela mãe quanto pelo pai, desde que ambos não vivam sobre o mesmo teto, não prevalecendo 

exclusividade entre eles, já que os dois são detentores das responsabilidades pela educação, 

sustento, suporte emocional, financeiro e a criação em geral dos filhos.364 

O instituto da guarda compartilhada deve ser aplicado no Brasil de modo efetivo, 

mesmo sem a existência de consenso entre os genitores sobre a estipulação da guarda em 

virtude dos benefícios que propicia junto aos infantes, cujos pais não coabitam mais ou 

mesmo que nunca coabitaram.365 

A guarda compartilhada define também que ambos os genitores terão de ter 

capacidades para exercerem os direitos e deveres familiares, bem como tomarem decisões 

sobre o que for de melhor interesse e bem-estar do menor.366 

Sandri diz que: “Sobre o modelo de guarda compartilhada, o poder familiar compete 

aos pais, mesmo que dissolvida à sociedade conjugal, pois ambos prosseguem titulares deste 

direito [...]”367. Isto porque na guarda compartilhada ambos os genitores continuam a ser 

responsáveis pela formação dos filhos. 

A guarda compartilhada oferece ao filho o prazer do convívio com ambos os genitores, 

não sendo imposto nenhum tipo de escolha que futuramente poderia ocasionar em problemas 

na construção de personalidade do menor. 
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Ainda com relação à guarda compartilhada, considera-se que esta concerne a uma 

responsabilização em conjunto. Por se tratar dos pais o dever de criar e educar os filhos, este 

dever não acaba com o fim do casamento ou com a separação do casal, os pais tem o direito a 

convivência e participação no seu crescimento, cuidados e educação dos filhos. Trata-se então 

de uma possibilidade de os filhos de pais separados terem assistência de ambos os pais, 

admitindo o melhor interesse do menor.368 Considerando os aspectos positivos da guarda 

compartilhada, Sandri leciona que: 

Este modelo de guarda proporciona inúmeras vantagens aos pais e aos filhos, pois 
além de um maior contato entre os membros da família, as atribuições parentais são 
divididas entre os pais, proporcionando um ambiente saudável e adequado ao regular 
desenvolvimento dos filhos menores.369 

Considerando o atual panorama social e jurídico brasileiro, o instituto da guarda 

compartilhada significa um avanço, na medida em que traz o benefício de uma maior 

assistência ao menor, pois apesar da ruptura conjugal, os pais continuarão a se 

responsabilizarem e terem seus direitos igualmente, tomando decisões na vida da criança 

conjuntamente. 

Cabe ressaltar que a guarda compartilhada é também uma maneira de prevenir ou 

cessar a alienação parental, uma vez que esse tipo de guarda requer seja feita “[...] de forma 

equilibrada no tempo de convivência dos filhos com os pais, preservando os interesses dos 

filhos”370. 

A determinação legal em comento modificou a redação do art. 1.583, § 2º, do Código 

Civil, prevendo que na hipótese dos genitores não chegarem a um consenso quanto à guarda 

da criança ou adolescente, contudo, ambos tenham interesse em exercer o poder familiar, a 

guarda compartilhada será a modalidade aplicada pelo magistrado. 

A responsabilidade conjunta pelas decisões sobre os filhos não significa que os 

mesmos venham a ter duas residências. O certo é que os filhos deverão ficar morando com um 

dos pais, mas ambos terão que manter os direitos e os deveres pertinentes à educação e à 

formação das crianças e dos adolescentes.371 

A visão que se tem da guarda compartilhada nas decisões conjuntas dos pais sobre os 

filhos é que seja criada uma relação próxima entre o filho e seus genitores, especialmente em 
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relação àquele que não possui a guarda física, uma vez que este poderá ter o filho ao seu lado 

para passear, levar para sua casa e para a escola, além de mantê-lo sempre por perto, já que 

ambos os genitores podem tomar decisões conjuntas, relacionadas aos filhos, o que permite 

que ambos possam fazer parte do dia-a-dia da prole.372 

Nesse sentido é que Tartuce373 apresenta a hipótese em que o pai e a mãe dividem as 

atribuições relacionadas ao filho, o qual irá conviver com ambos, e com essa grande 

vantagem. Desta maneira é que Grisard Filho374 aborda que a guarda compartilhada designa 

para ambos os genitores a guarda jurídica em que ambos os pais exercem de modo igualitário 

e simultâneo a todos os direitos e deveres relativos à pessoa dos filhos, o que pressupõe uma 

ampla elaboração entre os pais, sendo que as decisões são tomadas sempre em conjunto. 

Na guarda compartilhada, há a corresponsabilidade, permitindo que os pais, de 

maneira conjunta, exerçam o poder familiar em sua plenitude, tendo de maneira igualitária 

direitos e deveres decorrentes da parentalidade. Mesmo que um possua a custódia física, o que 

se justifica para dar uma referência para a criança, para facilitar o seu dia-a-dia, o outro tem 

amparado o direito de conviver com o seu filho.375 

Vale ressaltar a importância da aplicação da guarda compartilhada por iniciativa do 

magistrado em casos onde não houver acordo entre os genitores, uma vez que esse impasse 

não pode causar prejuízo aos interesses do menor, nem tampouco causar a privação do direito 

da criança ou do adolescente ao convívio com seus genitores. 

Pode-se, portanto, aferir que nenhum juiz deve se abster da aplicação da guarda 

compartilhada quando um dos genitores não consentir, pois isto equivaleria à ausência da 

prerrogativa materna e paterna, estando passível da vontade de apenas um dos pais, o que 

tornaria um grave prejuízo ao maior interessado, no caso, o filho. Nesta situação, o estado de 

dissintonia mantido pelos pais, não poderia ser ignorado pelo juiz, apesar de que deve ser 

relevado e tratado como tal.376 

A guarda compartilhada privilegia os laços entre pais e filhos, inclusive sendo esse 

modo considerado pelo STJ. No julgamento do REsp 1.605.477/RS, no qual o relator ministro 

Ricardo Villas Bôas Cueva afirma que a litigiosidade entre os pais não impede a guarda 

compartilhada dos filhos, que deve ser adota como regra geral, com o auxílio de equipe 

interdisciplinar, formada por assistentes sociais e psicólogos, como determina o art. 1.584,  
                                                
372 LANDO; SILVA, 2019, p. 309. 
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§ 3º, do Código Civil de 2002. Ainda em relação a esse julgamento, o ministro Ricardo  

Villas Bôas Cueva considerou que o compartilhamento da guarda pode vir a ser dificultado 

em virtude de haver intransigência de um dos genitores, mas admitiu que mesmo assim:  

“A implementação da guarda compartilhada não se sujeita à transigência dos genitores. Em 

outras palavras, a guarda compartilhada é a regra, independentemente de concordância entre 

os genitores acerca de sua necessidade ou oportunidade”377. 

Esse vem sendo o entendimento dos tribunais, os quais reconhecem que, em termos de 

guarda, o ponto fundamental concerne ao melhor interesse do infante, não devendo ser 

admitidos debates envolvendo mágoas e ressentimentos do antigo casal. O instituto da guarda 

compartilhada privilegia os interesses do infante, razão pela qual deve-se recorrer à sua 

implantação sempre que possível.378 

Dessa maneira, “[...] a guarda compartilhada não pode ser confundida com a divisão 

igualitária da custódia física dos filhos, vez que a rotina é elemento essencial para o cotidiano 

dos seres humanos em formação”379.  

Compartilhar dos interesses dos filhos não significa que o mesmo deverá ficar de 

modo ininterrupto com cada genitor, o que não configura a guarda compartilhada. Nas 

decisões tomadas em conjunto sobre os direitos da prole, a ativa participação na vida dos 

filhos é que se aproximam da concepção de guarda compartilhada.380 

É necessária a cooperação das mães e dos pais, de modo que seja evitado ou até 

inexistente, os comportamentos e exposição do menor perante as atitudes competitivas, pois é 

comum principalmente após a ruptura de um relacionamento conjugal os genitores acabarem 

envolvendo os filhos em situações de conflitos, ensejando o sentimento de desconfiança e de 

desrespeito. 

Ainda sobre a guarda compartilhada, evita-se que a condenação da criança perca um 

de seus pais, pois segundo Sandri381, antes da guarda compartilhada, apenas havia um genitor 

presente na sua formação, enquanto que o outro era apenas um mero visitante e fornecedor de 

pensão. 

Nas palavras de Sandri, a responsabilidade passa a ser dos pais para esclarecer aos 

filhos o que acontece ao término da relação conjugal e que quanto aos filhos nada mudou, ou  
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seja: “Os pais devem manter e incentivar os laços parentais da criança, proporcionando um 

desenvolvimento saudável mediante uma ampla convivência com ambos os genitores, 

evitando assim, a prática da alienação parental”382. 

É que a guarda compartilhada é a melhor modalidade quando os pais possuem uma 

relação pacífica, uma vez que essa é a que melhor atende aos interesses dos infantes, no que 

diz respeito, especificamente, ao princípio do melhor interesse do menor.383 

Da mesma maneira que não será possível o exercício da paternidade por poucos 

momentos já que o desenvolvimento dos filhos independe do dia determinado para a visita.  

É que no caso da guarda compartilhada trata-se de uma solução prática, uma vez que não fixa 

quem é o guardião, pois ambos os genitores são detentores do poder. 

4.3 MEDIAÇÃO 

A palavra mediação traz a concepção de centro, de meio e de equilibro, de modo a 

compor a participação de um terceiro elemento imparcial, com a finalidade de manter as 

relações intersubjetivas entre as partes e não no centro.384 

O instituto da mediação possui diversas interpretações, sendo que o dicionário 

brasileiro Aurélio dar a seguinte interpretação a palavra mediação, como: “[...] uma 

interferência destinada a provocar um acordo, uma arbitragem, ato ou efeito de mediar, ou 

intermediar”385. 

A mediação se inseriu no campo das técnicas de resolução de conflitos de maneira 

consensual, além de contribuir com novas formas de escuta e intervenção por parte do 

mediador, buscando, assim, minimizar as dificuldades de alcançar soluções eficazes, além de 

diminuir “[...] o volume de processos judiciais nos tribunais”386. 

O ato de mediar consiste em auxiliar as partes em conflito a procurarem os melhores 

meios de solucionar suas lides, apresentando maneiras criativas e claras para que todos 

fiquem satisfeitos com o resultado final, preservando o bom relacionamento que ainda exista 

entre ambos.387 
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Nesse sentido, compreende-se que um dos principais objetivos da mediação é valorizar 

os relacionamentos. É preservar os laços que existam entre as partes, ou seja, não é apenas 

buscar o consenso em uma situação conflituosa, mas também resolvê-la da maneira mais 

saudável, preservando a paz entre as partes. 

É por meio da mediação que as partes poderão explanar todos os seus problemas, 

limites, preocupações e necessidades. Quando as partes compreendem as necessidades e 

limites da outra, fica mais fácil de entender, negociar e até mesmo perdoar a outra parte, o que 

faz com que a resolução da lide, por meio desse método, termine de maneira mais leve e mais 

pacífica. 

Desse modo é que a mediação vem sendo interpretada como sendo um processo do 

qual uma terceira pessoa, no caso o mediador, ajuda os participantes que estão em situação 

conflitiva a tratá-la, de maneira “[...] expressa, em uma solução aceitável e estruturada que 

permita ser possível a continuidade das relações entre as pessoas envolvidas no conflito”388. 

A mediação esteve presente como um instrumento de pacificação em quase todas as 

culturas ao redor do mundo, a qual era praticada, inclusive, pelos nativos. Um dos primeiros 

usos da mediação, como instrumento de resolução de conflitos, fora nas sociedades 

comunitárias, buscando um acesso à justiça, para estabelecer um diálogo e uma solução 

acessível aos problemas do próprio local.389 

No entender de Duarte390, a mediação é um recurso extrajudicial que se processa para 

transformar uma cultura adversa numa outra de base cooperativa e de respeito, na qual ambas 

as partes envolvidas nos conflitos, com a ajuda de um terceiro, no caso o mediador, possam 

ouvir e falar dos seus interesses e desejos no sentido de obter satisfação e possíveis acordos 

nas questões em que são manifestadas discordância. 

Vale ressaltar a importância do novo marco regulatório da mediação, estabelecido pela 

Lei n. 13.140/2015, que disciplina a modalidade judicial e extrajudicial como meio de solução 

de conflitos. Sua aplicação é diversificada, pois no âmbito particular como na administração 

pública, é utilizado sendo um instrumento alternativo de solução de controvérsias. 

Sempre que há uma abordagem judicial esta envolve a intervenção de uma autoridade 

institucionalizada e devidamente reconhecida socialmente na disputa. É que referida 

abordagem trata do deslocamento do processo de resolução do domínio privado para o 

                                                
388 HAYNES, John M. Fundamentos de la fundamentación familiar: como afrontar la separación de pareja de 

forma pacífica... para seguir disfrutando de la vida. Madrid: Gaia, 1993, p. 11. 
389 MOORE, Christopher W. O processo de mediação: estratégias práticas para a resolução de conflitos. 

Tradução de Magda França Lopes. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998, p. 43. 
390 DUARTE, 2016, p. 23. 



135 

público, isto porque os disputantes, em geral, contratam advogados para serem seus 

defensores e o caso passa a ser discutido diante de uma terceira pessoa, no caso um juiz e até 

um júri que passam a ser responsáveis pela tomada de decisão. O juiz ou o júri tomam 

decisões com base na legislação e jurisprudência até então firmadas. Esta decisão é, em geral, 

representada por ganhos ou perdas com a premissa de uma sentença que indica quem está 

certo e quem está errado. Por ser a terceira parte socialmente sancionada para tomar a decisão, 

os resultados do processo são compulsórios e terão que ser cumpridos. Daí os disputantes 

perdem o controle sobre o resultado final.391 

Na resolução judicial, o juiz decide a dogmática casuística, havendo influência direta 

de uma terceira pessoa. Ao juiz não cabe estabelecer o diálogo entre as partes. É papel do 

magistrado realizar o julgamento de modo independente. É ele que vai dar uma decisão, mas 

quanto a esta cabem vários recursos.392 

O CPC se preocupa em garantir que o procedimento produza condições favoráveis às 

partes. A Lei de Mediação, nos seus arts. 12 e 25, impõe a perda da subjetividade das partes 

na escolha do Mediador. Segundo Siviero,  

[...] a teoria do diálogo das fontes provê subsídios para a preservação da 
normatividade prevista no art. 168, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil 
brasileiro, de modo que a distribuição aleatória do processo a mediador cadastrado 
no tribunal permanecerá condicionada à ausência de consenso quanto ao profissional 
indicado para assumir o encargo.393 

A mediação pode ser concebida como um processo autocompositivo, informal, porém 

estruturado, no qual um terceiro imparcial auxilia as partes em disputa a encontrar, elas 

mesmas, soluções que compatibilizem os seus interesses e necessidades.394 

O diálogo e cooperativismo são a base da mediação, que por meio da ajuda de um 

terceiro imparcial e definido em comum acordo entre as partes, busca fazer com que as partes 

tenham um melhor diálogo identificando o conflito real vivenciado e sua solução. O mediador 

não tem o poder de dar a solução para o conflito, já que seu objetivo é que as partes consigam 

fazer isso em comum acordo, retomando o diálogo. Para isso, ele se utiliza de técnicas 
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específicas aprendidas em um curso de mediadores com sua capacitação adequada para essas 

situações.395 

Sabe-se que a mediação se refere a um prolongamento do processo de negociação no 

qual envolve a interferência de uma terceira parte, possuidora de poderes de tomada de 

decisões limitados ou não-autoritário. Essa terceira pessoa ajuda às partes principais a 

chegarem a um acordo mutuamente aceitável das questões em disputa, assim como ocorre 

com a negociação em que a mediação permite que as pessoas envolvidas no conflito tomem as 

decisões.396 

A mediação é uma modalidade de solução alternativa de conflitos com características 

bem diferentes das demais modalidades. Entre essas características pode-se destacar que no 

procedimento judiciário, os processos nascem com a característica da publicidade, devendo as 

partes requerer segredo de justiça se assim desejarem, já no processo de mediação a 

privacidade não precisa ser requerida, o que pode ser requerida é a publicidade do processo.  

O art. 406 do CPC garante que o mediador não tenha que testemunhar sobre algo que foi 

debatido na mediação. Outra característica marcante da mediação é a celeridade superior ao 

procedimento Judiciário. 

A mediação trata-se de um instrumento hábil e capaz para solucionar conflitos 

familiares, e, principalmente quando se tratar de alienação familiar, em que o mediador  

tem o dever de facilitar ao máximo, o restabelecimento do diálogo entre as partes, buscando 

promover a dignidade humana, e sempre pautada no melhor interesse da criança e do 

adolescente.397  

Acerca do conceito de mediação, Sales dispõe que: 

[...] um procedimento consensual de solução de conflitos por meio do qual uma 
terceira pessoal imparcial – escolhida ou aceita pelas partes – age no sentido de 
encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As pessoas envolvidas nesse 
conflito são as responsáveis pela decisão que melhor a satisfaça. A mediação 
representa um mecanismo de solução de conflitos utilizado pelas próprias partes 
que, motivadas pelo diálogo, encontram uma alternativa ponderada, eficaz e 
satisfatória.398 
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Em toda mediação sempre haverá uma solução de conflitos evidenciados sem que 

ocorra a participação do Estado, e sim a intervenção do mediador como terceira parte, 

imparcial, a qual visa a promover o consenso entre as partes em litígio para que estas possam, 

por meio do diálogo, construir uma efetiva resposta à problemática vivenciada pelas 

mesmas.399 

A mediação ganhou espaço nesse contexto por se tratar de uma estratégia de oferecer 

respostas e alternativas ante a ineficiência das tradicionais meios de tratamento de conflitos já 

existentes, uma vez que propõe uma nova cultura além da jurisdição tradicional, com a 

inovação feita por intermédio de práticas autônomas e consensuais que devolvam ao 

indivíduo a capacidade e o bom senso de saber lidar com a litigiosidade existente.400 

De acordo com Almeida401, a mediação é uma maneira de viabilizar o processo de 

comunicação entre as partes envolvidas no conflito, no sentido de auxiliá-las a chegarem a 

uma solução para o acordo. Neste sentido é que o mediador, ao contrário do árbitro e do juiz, 

assume apenas o papel de intermediário. 

No contexto jurisdicional, não existe uma fórmula que possa definir o que seja um 

mediador. No entanto, um mediador, conforme entendimento de Stulberg e Montgomery, 

“[...] deve ser neutro, imparcial, objetivo, flexível, inteligente, paciente, persistente, enfático, 

um ouvinte eficaz, imaginativo, respeitado na sua comunidade, honesto, confiável, não 

superprotetor, perseverante, persuasivo, enérgico e otimista”402. 

A sociedade acostumada com os litígios solucionados pela esfera do Poder Judiciário, 

ainda enfrenta grandes dificuldades em aceitar a mediação como instituto de solução de 

conflitos, ainda acredita que apenas a via judiciária é capaz de regular a sociedade, 

desconhecendo o vasto universo jurídico e suas possibilidades. A mediação, assim como a 

conciliação, enfrenta um caminho de preconceito. 

A mediação cumpre algumas etapas que devem ser seguidas tanto pelo mediador 

quanto pelas partes envolvidas. Tais etapas são conhecidas como: investigação, pré-mediação, 
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criação de opções, escolha das opções, avaliação das opções, preparação para o acordo e o 

acordo propriamente dito com sua assinatura. Essas fases devem ser observadas e seguidas 

pelo mediador, que deverá estabelecer um contrato, explicando como a mediação irá se 

desenvolver, quais são os compromissos das partes, buscando, assim, gerar mais segurança e 

confiança.403 

O processo de mediação depende da autonomia das vontades e, por isso, não se tem 

como avaliar o tempo que o mediador levará para chegar à última etapa, a de acordo. Mas 

ainda sem essa previsão é garantido que o processo encontre celeridade maior do que aqueles 

processos que estão no Judiciário. Desta maneira, chega-se ao objetivo principal daqueles que 

optam por essa solução. 

Durante processo de mediação, podem surgir dificuldades antes, durante ou após a 

decisão judicial. Isto ocorre em virtude dos meios alternativos de resolução de conflitos, os 

quais surgem para contribuir com a tarefa judicial, no tocante a fato de que se venha a abrir 

mão dos direitos já conquistados por meio de decisões judiciais irrecorríveis.404 

A alta demanda enfrentada pelo Judiciário, assim como a morosidade que os processos 

enfrentam, o desgaste emocional e as dificuldades encontradas pelas partes são os motivos 

relevantes para os que não optam pela decisão judicial. 

A mediação concerne a um procedimento que tem como finalidade viabilizar a 

resolução de conflitos por meio de acordo entre as partes, sem a necessidade da intervenção 

do Poder Judiciário. É o que esclarece Gruspun405, ou seja, a mediação é um método judicial 

de solução onde o mediador, admitido como uma terceira pessoa, neutra, viabiliza a resolução 

de um conflito ou disputa entre duas partes. Trata-se de um procedimento informal, onde não 

há litígio, o qual se estabelece com o fito de contribuir para que as partes atinjam uma 

aceitação mútua e um consenso voluntário. Ressalta-se que no processo de mediação, tanto as 

tomadas de decisão quanto a autoridade ficam integralmente com as partes, ou seja, o 

mediador age como um agente facilitador, buscando orientar as partes no processo de 

identificação dos temas, contribuindo para a resolução dos problemas de maneira conjunta e 

explorando todas as possibilidades consideradas para realização de acordos alternativos. Sabe-

se que os números de aceitação dos resultados dos acordos têm sido significativos, quando 
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comparados com as resoluções impostas por decisões das cortes judiciais, uma vez que as 

soluções estão sendo encontradas pelas próprias partes envolvidas. 

Em casos onde a alienação parental seja evidenciada, a aplicação da mediação deve ser 

considerada, tendo em vista a possibilidade de uma melhor comunicação entre as partes, bem 

como a solução rápida do conflito. É importante ressaltar que, em alguns casos extremos de 

alienação parental, a mediação não alcançaria os resultados esperados, se utilizada pelo 

alienador como meio de retardar o processo judicial. 

Sandri406 esclarece que a mediação de conflitos familiares em que há incidência da 

alienação parental, é a mais recomendável do que mesmo a assistência judicial, tendo em vista 

que a solução para o litígio, quase sempre é apenas de caráter emocional ou sentimento  

ferido de um dos litigantes, daí a importância da presença de psicólogos, psiquiatras, 

psicoterapeutas, assistentes sociais, sendo essenciais para se buscar a pacificação dos 

interesses das partes, facilitando assim, o diálogo e preservação dos interesses da criança. 

A abordagem desse instrumento é algo relativamente novo no que se refere à questão 

dos conflitos familiares, principalmente como modo de resolução ou redução dos conflitos 

envolvendo alienação parental.407 

Chama-se atenção aos casos de relações familiares, tendo em vista que envolvem 

muitos interesses, principalmente os interesses da criança e do adolescente e, por isso, exigem 

o trabalho de profissionais capacitados na mediação familiar para que não surja nenhum 

prejuízo futuro a família em conflito. 

Dessa maneira, tem-se a relevância da implantação do instituto de mediação familiar 

no sistema normativo jurídico brasileiro, posto que a inclusão de um mediador (neutro e 

imparcial) na relação viabiliza a comunicação entre as partes envolvidas nos conflitos 

familiares, fazendo com que cheguem a uma solução consensual para ambas. 

4.4 O PAPEL DA JURISDIÇÃO NA RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS FAMILIARES 

É evidente a importância de se analisar os aspectos que limitam e dificultam o 

exercício do Judiciário em seu papel decisório na resolução dos conflitos familiares, 

examinando-se tais aspectos por etapas específicas, desde a origem da lide até a sua solução. 

Tal análise é necessária, pois, antes mesmo da problemática alcançar o âmbito do Judiciário,  
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são evidenciadas questões que influenciam no seguimento do processo, como a dificuldade de 

comunicação entre as partes, a idealização do Judiciário por parte dessas, a falta de 

esclarecimento quanto as obrigações e faculdades destes, dentre outros. 

A princípio, enfatiza-se aqui o papel que as partes têm e a influência dessas na atuação 

do Judiciário. Isto porque a própria família na qual os sujeitos estão inseridos tem um papel 

importante no que tange a garantir a aplicação dos princípios do direito, tais como da proteção 

integral a criança, jovens e adolescentes, da igualdade jurídica dos cônjuges, da paternidade 

responsável e do planejamento familiar.408 

Cabe, ainda, ressaltar que tais responsabilidades não estão limitadas às questões 

materiais, essas alcançam também as necessidades subjetivas. Essas necessidades estão 

presentes nos princípios do direito de família, como é o caso da paternidade responsável e do 

planejamento familiar. Em relação a essa questão, é livre a decisão do casal, cabendo ao 

Estado propiciar recursos científicos e educacionais para o exercício desse direito, tal como 

disposto no art. 226, § 7º, da Constituição.409 

No momento em que o casal decide estabelecer um vínculo conjugal, ter filhos,  

dentre outras decisões particulares de cada relacionamento, estão dispostos a lidar com a 

responsabilidade de suas escolhas, cabendo a estes, sem a intervenção do estado, as 

consequências, atuando como os principais responsáveis pela solução de possíveis conflitos 

que venham a existir.410 

Quando as partes não conseguem se orientar quanto às suas obrigações legais e seus 

direitos, confundindo-os, por consequência, buscam o Judiciário para que, de maneira 

impositiva, esclareça esses pontos. 

Muitas vezes o Judiciário recebe pessoas com problemas maiores dos que os que 

transparecem. Isto decorre, principalmente, das relações familiares, as quais os sujeitos têm 

problemas provenientes de uma relação anterior na qual o convívio por um certo período de 

tempo e a incapacidade de resolver uma questão a aumentaram significativamente. 

Nesse sentido, observa-se que os juízes têm a responsabilidade de dirimir os 

problemas objetivos acompanhados de problemas subjetivos não exteriorizados os quais, 

                                                
408 ALBUQUERQUE, Fabíola Freire de. Danos morais: uma discussão sobre o abandono imaterial nas relações 

paterno-filiais. 2012. 85 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional) – Universidade de Fortaleza, 
Fortaleza, 2012, p. 20. Disponível em: https://uol.unifor.br/oul/conteudosite/F1066341384/Dissertacao.pdf. 
Acesso em: 18 nov. 2020. 

409 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 15. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018, v. 6, p. 23. 

410 Ibid., p. 37. 
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apesar de possuir uma notável formação acadêmica, não estão preparados para lidar, 

encontrando-se aí a segunda limitação do Judiciário.411 Nas palavras de Carvalho: 

Desde as primeiras experiências vivenciadas na seara do Direito, nos restou 
marcante a percepção de quão complexos são os conflitos que, a cada instante, são 
levados à esfera judicial à espera de uma solução que contemple anseios dos 
jurisdicionados. [...]. Ao Judiciário cabe o desafiador papel de proporcionar soluções 
justas aos conflitos levados a si, dentro de um razoável transcurso de tempo e 
fundamentadas no Ordenamento vigente.412 

Além de lidar, portanto, com os anseios dos jurisdicionados, algo que evidentemente 

possui um caráter subjetivo, o Judiciário precisar lidar com os reflexos de seus atos praticados 

frente a isso, visto que, a sua decisão precisa se adequar a realidade daqueles de forma justa, 

atendendo aos princípios do processo, dentre os quais é possível citar o princípio da razoável 

duração do processo, da imparcialidade do juiz, da inafastabilidade do controle jurisdicional, 

todos esses previstos no art. 5º da Constituição Federal. 

O que não se pretende aqui é tratar tais questões como problemas que não deveriam 

existir, mas sim o vê-los como o resultado natural do convívio em sociedade e que precisam 

ser entendidos e solucionados para que exista harmonia no convívio em sociedade. 

Tais questões estão sendo cada vez mais judicializadas, como se coubesse somente à 

justiça o papel de dirimir conflitos das relações familiares existentes na sociedade, o que de 

fato não deveria ser visto dessa maneira.413 

Seria inadequado pensar que a sociedade não passaria por problemáticas familiares, 

tais como as existentes nas varas da família e, ainda, que esses problemas não mudariam sob a 

influência do fenômeno da globalização.414 

De fato, com a mudança no comportamento humano ao passar dos anos, fizeram-se 

necessárias atualizações legislativas que trouxessem ao Judiciário meios eficazes de soluções 

de conflitos que estivessem contemporâneos à sociedade de cada época. 

                                                
411 HAGGE, Renata. A família em conflito no âmbito da Justiça. Jusbrasil, [s. l.], 24 set. 2015. Disponível  

em: https://renatahaggepsi.jusbrasil.com.br/artigos/235212997/a-familia-em-conflito-no-ambito-da-justica. 
Acesso em: 16 nov. 2020. 

412 CARVALHO, Raphael Franco Castelo Branco. Mediação de conflitos, crise do Judiciário e advocacia: 
aspectos teóricos e práticos em torno da “Lei da Mediação” (Lei nº 13.140/2015). 2015. 146 f. Dissertação 
(Mestrado em Direito Constitucional) – Universidade de Fortaleza, Fortaleza, 2015, p. 11. Disponível em: 
https://uol.unifor.br/oul/conteudosite/F10663420151208151517700006/Dissertacao.pdf. Acesso em: 18 nov. 
2020. 

413 GROENINGA, Giselle Câmara; SIMÃO, José Fernando. A judicialização das relações familiares e a 
psicanalização do Direito. Revista Consultor Jurídico, São Paulo, 5 jun. 2016. Disponível em: 
https://www.conjur.com.br/2016-jun-05/judicializacao-relacoes-familiares-psicanalizacao-direito. Acesso em: 
16 nov. 2020. 

414 CARVALHO, op. cit., p. 107. 



142 

Outrossim, importante, também, levar em consideração o caráter peculiar dos juízes 

que respondem pelas varas de família visto as particularidades das demandas que recebem. 

Exige-se desses profissionais uma maior sensibilidade aos casos que estão sendo tratados, 

tendo uma maior aproximação com as partes para que seja possível compreender sobre qual 

realidade está sendo tratada. 

Admite-se que, nesse contexto está incluída a responsabilidade que o Judiciário tem de 

sentenciar uma ação de maneira eficaz, sendo tal decisão aplicável ao caso concreto e não 

apenas uma ordem a qual as partes não têm a possibilidade de cumprir. Isso porque, ao decidir 

uma lide é necessário estudar todo o contexto social no qual aquele conflito está inserido, 

entender de que forma estariam garantidos os princípios do direito sem tornar aquela decisão 

um obstáculo ao objetivo das partes. 

Ademais, é necessário entender também quais são os anseios das partes de forma 

imparcial, compreendendo as emoções que estão presentes em qualquer conflito familiar sem 

permitir que isso interfira na sentença que será proferida e agindo com base na legislação. 

Dias expõe a seguinte opinião quanto ao tema: 

O escoadouro das desavenças familiares são as varas de família, que estão 
superlotadas. O critério para atuar nessas varas não deveria ser merecimento ou 
antiguidade. Precisaria ser verificado o perfil do magistrado, promotor e defensor, os 
quais precisariam receber alguma qualificação antes de assumirem suas funções. É 
imprescindível a qualificação de forma interdisciplinar dos agentes envolvidos no 
conflito familiar para a compreensão das emoções e do grau de complexidade das 
relações das partes. Não basta o conhecimento técnico jurídico.415 

Contudo, ao tentar solucionar uma problemática subjetiva, tentando se adaptar a 

realidade peculiar das varas de família, o Judiciário e a própria sociedade confundem o papel 

da justiça com o de outras áreas, como o da psicologia, o que ocasiona na atração para essa, 

de atribuições que não são suas.416 

No entorno dessa problemática, surge, com o CPC de 2015, meios extrajudiciais de 

solução de conflitos, os quais atribuíram poderes maiores ao Judiciário para tentar aplicar a lei 

ao caso concreto, além de proporcionar que as próprias partes decidam, através de um acordo, 

a solução para os problemas que estão vivenciando.417 

                                                
415 DIAS, 2016, p. 68. 
416 GROENINGA; SIMÃO, 2016, n.p. 
417 CARVALHO, Ana Luisa Tibo; LIRA, Raissa Cunha de. A mediação como alternativa de resolução de 

conflitos no direito de família. Âmbito Jurídico, Rio Grande, ano XX, n. 166, nov. 2017. Disponível em: 
https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-166/a-mediacao-como-alternativa-de-resolucao-de-conflitos-no-
direito-de-familia/. Acesso em: 16 nov. 2020. 
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A mediação e a conciliação surgiram não apenas ante as limitações do papel do 

Judiciário e as questões subjetivas da lide, as quais necessitavam ser exteriorizadas pelas 

partes, mas, também, frente ao burocrático sistema judiciário brasileiro, que necessitava de 

um tempo maior do que o possível para as partes aguardarem por uma solução. 

Somado a isso, existem os gastos despendidos por estes para a resolução de um 

conflito que, não suficiente, associam-se a insatisfação das partes que recorrem ao Judiciário 

por repetidas vezes por não conseguirem adequar as decisões à realidade a qual vivem.418 

Assim, ao contrário do que se idealiza, a justiça enfrenta aspectos subjetivos e 

objetivos os quais impedem de progredir na solução dos conflitos trazidos a ela, e diante da 

necessidade de atualização do Judiciário, a fim de torná-lo compatível e eficaz as novas 

problemáticas, o CPC de 2015 elegeu a mediação e a conciliação como meios de solução 

extrajudiciais de disputa, sendo estes novos métodos para solucionar litígios de forma a 

proporcionar que as próprias partes decidam, através de um acordo, a solução para o problema 

que estão vivenciando.419 

Essa mudança ocorrida no âmbito judicial foi de grande importância no que se refere à 

atuação da justiça, visto que, além de reduzir as dificuldades causadas ao Judiciário, ainda 

aumentou o seu poder de decisão de forma a possibilitar que as próprias partes intervenham 

no processo, representando um avanço tanto no Legislativo quanto no Judiciário, de modo a 

melhor adaptá-los à realidade da vida em sociedade que está em constante mudança. 

No decorrer dos anos, o direito de família passou a atuar em três eixos primordiais:  

i) eliminar a entidade familiar como única e acolheu outros meios de se constituir família;  

ii) alterou o sistema de filiação para rechaçar as discriminações de filhos nascidos fora do 

casório; iii) trouxe o princípio da paridade entre homens e mulheres. As referidas normas 

foram acolhidas no Código Civil que foi editado posteriormente e teve como ideia harmonizar 

na lei o que já ocorria na vida diária. Todavia, tais atos normativos não pacificaram as 

famílias. Os conflitos familiares se mantêm e continuamente existirão na vida das pessoas, no 

seio das famílias.420 

Os conflitos familiares necessitam de uma resolução mais cautelosa, pois são conflitos 

emocionalmente maiores, onde os indivíduos da família tem uma forte carga emotiva, por 

envolverem sentimentos que podem confundir as partes, não permitindo que ambas consigam 

dialogar ordenadamente. 

                                                
418 CARVALHO, 2015, p. 97. 
419 CARVALHO; LIRA, 2017, n.p. 
420 PEREIRA, 2016, p. 53. 
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O conflito faz parte da sociedade como um todo, em todas as relações, ele faz parte da 

vida social e familiar. Existem conflitos principalmente nas relações que envolvem 

sentimentos, no âmbito familiar e na sua dinâmica de relações. A mediação resolve 

justamente esses tipos de conflitos, conflitos no qual as partes precisam manter uma relação 

posterior à sua resolução.421 

Os conflitos familiares, por atingirem os membros da família nos aspectos materiais e 

emocionais, necessitam de tratamento diferenciado, vez que envolvem sentimentos. Não há 

como deslindar uma lide em que impera a desavença familiar resolvendo simplesmente a 

secção jurídica. Poderá oferecer às partes uma resolução jurídica, porém, não a pacificação 

social. 

Conforme Dias422, “[...] a família é o primeiro agente socializador do ser humano”. Na 

formação da família formal que nasceu com a união de duas pessoas vieram os filhos que 

necessitam de peculiar proteção, razão pela qual surgiram os procedimentos de 

reconhecimento da paternidade, alimentos, guarda e regulamentação de visitas. Ocorre que, ao 

participar da sociedade e se relacionar, o homem gera, naturalmente, conflitos. 

O direito que cuida de todo os processos familiares atua sobre uma relação em que há 

elementos de estrutura pública e privada. Lida com as pessoas em sua intimidade, com suas 

sensações, paixões, sentimentos, enfim cuida da vida. De modo que o Estado termina por 

invadir a esfera privada profundamente. Deste modo há urgência no aprimoramento dos 

aparelhos estatais que buscam pacificar tais conflitos e também, destarte, “[...] o grande 

problema reside em encontrar, na estrutura formalista do sistema jurídico, a forma de proteger 

sem sufocar e de regular sem engessar”423. 

Com a visão mais abrangente das relações, das separações e divórcios, surgiram outras 

questões a serem reguladas com mais atenção pelo Estado, como a parentalidade socioafetiva, 

a pluriparentalidade, as investigações de paternidades, o alimento, a guarda dos filhos e a 

regulamentação de visitas. 

A parentalidade socioafetiva apresenta certo grau de complexidade tendo em vista  

que leva em consideração apenas a afetividade e a posse do estado de filho que é estabelecida 

por meio de um ato de vontade e de uma verdade fática. Ou seja, não existe o vínculo 

biológico entre as partes, embora elas se comportem como se fossem parentes, em virtude  

do afeto que as une e que é exteriorizado pela relação de parentesco junto à sociedade.  

                                                
421 DUARTE, 2016, p. 16. 
422 DIAS, 2016, p. 30. 
423 Ibid., p. 32. 
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Já a pluriparentalidade ou também conhecida como multiparentalidade, ocorre quando essa 

verdade fática se materializa no mundo jurídico, pois com o reconhecimento do elo 

socioafetivo, ocorre a inserção do nome dos pais socioafetivos no registro de nascimento do 

infante, podendo fazer com que tal indivíduo possua até dois pais, duas mães e oito avós em 

mesmo registro de nascimento civil.424 

Após o divórcio, existem vários situações que devem ser resolvidos entre os genitores, 

como na partilha de bens, caso o casal tenha filhos, discutir sobre a guarda, visitas regulares. 

Esses tipos de decisões acarretam muitos conflitos para as partes envolvidas e a partir daí 

pode surgir a alienação parental por parte do alienador. É dever do mediador conversar, em 

momento oportuno, com os genitores para alertá-los sobre essa possível prática.425 

A Lei n. 13.140, de 26 de junho de 2015, e o CPC tentam compatibilizar os meios 

consensuais de solução de conflitos com a exigência constitucional do art. 5º, XXXV,  

o que evidencia um novo olhar para o exercício da solução de conflitos.  

As demandas judiciais trazem uma carga de competitividade, em que uma parte sai 

vencedora e a outra perde. Muitas vezes, as pessoas acabam desenvolvendo uma aversão 

ainda maior ao outro, justamente por estar dentro desse processo de perde ou ganha.  

A mediação é vantajosa porque dá a possibilidade das partes se colocarem no lugar do outro, 

reestabelecer o respeito e buscar em conjunto o que é melhor para todos os integrantes da 

família posto que essa relação perdurará no tempo.426 

Nesse sentido é que existem leis próprias para solução de conflitos por meio 

consensuais, cabendo unicamente à realização da organização dos elementos imprescindíveis 

para implementação dos meios e de técnicas apropriadas para o desenvolvimento de núcleos 

que oferecem a possibilidade para a disseminação da cultura de paz, bem como a pacificação 

social e a manutenção das relações pessoais que conduzam ao convívio saudável, 

principalmente entre familiares. 

4.5 O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO MEIO 

MITIGADOR DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA 

Como o senso comum indica, o direito nunca foi e nunca será uma ciência exata, 

podendo tal regra pode ser utilizada para descrever as resoluções dos conflitos familiares. 
                                                
424 ZARZANA, 2019, p. 154. 
425 DUARTE, 2016, p. 14. 
426 ALMEIDA, Diogo Rezende de. A mediação no novo Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 

2015, p. 232. 
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Diante do cenário de rompimento familiar as resoluções das questões inerentes ao término 

podem fluir facilmente ou não caminharem pelas vias amigáveis de resolução de conflitos, 

devendo a dogmática contida no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, entrar em cena para 

garantir a segurança jurídica, proporcionando a resolução da demanda, ensejando com isso a 

pacificação social. 

Em regra, as lides processuais que versam sobre direito de família são permeadas por 

sentimentos de raiva e vontade de vingança, criando em decorrência disso um ambiente de 

competitividade, em que uma parte se consagrará vencedora e a outra perdedora, deixando 

muitas vezes de lado os interesses dos filhos. Daí surge a relevância da atuação do jurista, 

pessoa que detém “[...] o poder, a liberdade de distinguir, dentre as várias soluções possíveis 

oferecidas pelo ordenamento jurídico, a que melhor soluciona o caso concreto”427. Neste 

sentido, deve-se sempre nortear sua interpretação e decisão à luz do melhor interesse das 

partes envolvidas, sobretudo o da criança ou adolescente inserido na celeuma processual. 

Com base nas ponderações de Schreiber428, pode-se aferir que o processo 

interpretativo de aplicação da norma jurídica, deve se nortear pela aplicabilidade das normas 

constitucionais, seja de modo direto ou indireto, devendo sempre prevalecer os valores 

consagrados pelo constituinte. 

Não se trata apenas de recorrer à Constituição para interpretar as normas ordinárias 
de direito civil [...], mas também de reconhecer que as normas constitucionais 
podem e devem ser diretamente aplicadas às relações jurídicas estabelecidas entre 
particulares. A rigor, para o direito civil constitucional não importa tanto se a 
Constituição é aplicada de modo direto ou indireto [...]. O que importa é obter a 
máxima realização dos valores constitucionais no campo das relações privadas.429 

À vista disso, o jurista deverá nortear sua interpretação pelos princípios 

constitucionais, aplicando-os diretamente ou indiretamente, assim, cada norma legislativa 

deve ser interpretada e aplicada em sintonia com os valores contidos no texto constitucional. 

Ao analisar-se o tema de Repercussão Geral 622 gerado pelo RE 898.060/SC, relatado 

pelo ministro Luiz Fux, julgado pelo STF, é possível aferir que as principais bases jurídicas 

estruturantes da multiparentalidade são o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, 

Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente e o suposto princípio jurídico da 

                                                
427 TERRA, Aline de Miranda Valverde. Liberdade do intérprete na metodologia civil constitucional. In: 

SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelson (coord.). Direito civil constitucional. São Paulo: Atlas, 
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428 SCHREIBER, Anderson. Direito civil e Constituição. In: SCHREIBER, Anderson; KONDER, Carlos Nelson 
(coord.). Direito civil constitucional. São Paulo: Atlas, 2016, p. 2. 

429 SCHREIBER, loc. cit., grifo do autor. 
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Afetividade, ou Felicidade utilizando-se também como justifica uma eventual supremacia da 

paternidade biológica ou socioafetiva nas relações parentais. 

Data venia, aos defensores da multiparentalidade ou pluriparentalidade, compreende-

se que tal posicionamento jurídico e fruto de claro ativismo judicial, pois em qualquer 

momento o legislador seja por meio do processo constituinte ou da norma civilista ampara ou 

autoriza tal entendimento, sendo tal entendimento claramente incompatível com o direito civil 

constitucional. 

Merece destaque no diploma civil brasileiro, o art. 1.593, o qual disciplina os  

vínculos de parentesco no ordenamento jurídico brasileiro. A referida norma estabelece que 

“O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem”430. 

Nesse sentido, baseado nos comentários ao referido dispositivo, emitidos por Tavares 

da Silva431, conclui-se que o espírito do legislador, ao confeccionar tal norma jurídica, buscou 

contemplar tanto os vínculos de parentesco biológicos como os vínculos de parentesco 

socioafetivos, mas em qualquer momento nunca autorizou a existência concomitante de 

ambos, não sendo tal norma cláusula geral, fato que limita consideravelmente o poder 

discricionário ao Judiciário 

As normas de conteúdo aberto são suscetíveis de pluralidade de níveis de satisfação, 
ao contrário das regras específicas, com limitada capacidade aplicativa. Naquelas 
situações, portanto, o intérprete, valendo-se da técnica da ponderação, encontrará 
mais de uma solução possível, e deverá optar por uma delas observando os 
parâmetros impostos ao exercício de seu poder discricionário.432 

Somando-se a isso, mesmo considerando que tal previsão legislativa possuísse 

conteúdo aberto, aumentando com isso o poder discricionário do Judiciário, tal entendimento 

por si só é incompatível com os próprios princípios constitucionais que supostamente o 

justificam, tornando-o incompatível com o projeto constitucional. 

Assim sendo, mesmo a indeterminação intencional das cláusulas gerais ou a 
referência a princípios não confere ao jurista espaço para impor sua ideologia 
pessoal. Também não significa permissão para consideração de valores 
extrajurídicos, ainda que cultural e historicamente relevantes, mas não incorporados 
ao ordenamento.433 

                                                
430 BRASIL, 2002, art. 1593, grifo nosso. 
431 TAVARES DA SILVA, 2014, p. 48. 
432 TERRA, 2016, p. 51. 
433 Ibid., p. 55. 



148 

Assim, ao justificar a atecnia jurídica da multiparentalidade em um suposto princípio 

constitucional da afetividade ou princípio constitucional da felicidade os defensores de tal 

instituto nitidamente querem impor suas convicções pessoais desvirtuando o projeto 

constitucional. 

Não há um princípio constitucional da afetividade. Nos princípios constitucionais 
explícitos, não há qualquer referência a algo que se assemelhe. A afetividade é um 
sentimento que corresponde ao próprio temperamento de cada pessoa, havendo uma 
escolha biopsíquica de variável tonalidade entre todos os seres humanos.434 

Quando o STF autorizou a possibilidade de constar em um mesmo registro civil de 

nascimento concomitantemente as filiações biológicas e socioafetivas, onde cada uma 

produzirá seus inerentes efeitos jurídicos, utilizando-se como um dos principais argumentos o 

suposto princípio constitucional da afetividade ou da felicidade, tal entendimento de 

Repercussão Geral origina diversos danos de difícil reparação ao ordenamento jurídico e as 

partes envolvidas nos conflitos familiares. Neste sentido, produz-se uma insegurança jurídica 

em toda a sociedade, vez que tornou a afetividade ou a felicidade, sentimentos humanos, em 

princípios jurídicos, acarretando em prejuízos aos integrantes das entidades familiares, 

sobretudo aos infantes. 

Sob a perspectiva da multiparentalidade, os riscos relacionados à alienação parental 

num ambiente de conflito podem ser bem maiores do que em casos de biparentalidade. Neste 

sentido, a temática da multiparentalidade desdobra-se no exercício da autoridade parental, da 

guarda, da convivência familiar, da visita e da assistência material e afetiva, obrigações estas 

que influenciam diretamente no progresso do menor. 

Desse modo, vale ressaltar que as visitas também podem ser um efetivo meio para se 

evitar casos de alienação parental, que consiste na manipulação psicológica de uma criança 

em relação a um dos seus pais e/ou membros da família. Neste ínterim, admite-se que, nos 

vínculos de multiparentalidade, o direito à guarda e o direito à visita não podem possuir 

distinção em relação às demais modalidades de filiação, visto que não se pode suprimir o 

direito de convivência com os filhos, já que este direito decorre do poder familiar que estes 

possuem. 

Eventuais conflitos familiares podem ocasionar a alienação parental, distúrbio que  

traz inúmeras consequências desastrosas para o menor. Vale ressaltar que o exercício da 

                                                
434 MARTINS, 2019, p. 4. 
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autoridade parental por múltiplos pais pode propiciar confusões psicológicas ao menor, 

acarretando danos irreversíveis. 

O que mais chama a atenção são as consequências práticas que a doutrina afetiva da 

multiparentalidade poderá desencadear nos infantes. Neste aspecto, pontualmente Tavares da 

Silva defende que, 

[...] sempre me preocupou a multiplicação de pais ou de mães, já que o açodamento 
pode conduzir à errônea ideia de que a multiparentalidade seria benéfica à pessoa do 
filho e, portanto, à sociedade. Afinal, sem maiores reflexões, poder-se-ia considerar 
que a criança e o adolescente poderiam pleitear pensão alimentícia de dois pais, de 
modo que os recursos à sua subsistência seriam aumentados, e o filho também teria 
direitos sucessórios duplicados na herança dos dois pais. Mas, por outro lado, os 
dois poderiam pleitear a guarda e também a visitação ao filho, ambos os pais 
também poderiam pleitear pensão alimentícia do filho comum, e os dois genitores 
teriam direitos sucessórios a receber do filho. Seria esse o plano ideal na relação de 
paternidade e filiação? [...] Multiparentalidade é um incentivo ao ócio, porque se um 
jovem tem duas fontes pagadoras de alimentos (pai e padrasto, por exemplo), por 
qual razão esforçar-se-ia a trabalhar? Incentivo ao desafeto, igualmente, porque uma 
pessoa em sã consciência, evitará unir-se com quem tenha filhos, porque poderá ser 
apenado com o pagamento de pensão alimentícia aos jovens que não são seus filhos 
se separar-se da mãe desses menores.435 

Assim, do sensato entendimento de Tavares da Silva, extrai-se que, em casos em que 

seja declarada a pluriparentalidade, onde, porventura, ambos os pais biológicos e 

socioafetivos pleiteiem litigiosamente o direito de visitas, guarda e o exercício da autoridade 

parental, questões estreitamente ligadas à convivência familiar do infante com seus pais, os 

riscos de incidência de alienação parental se tornariam infinitamente maiores do que em casos 

de parentalidade binária, pois, no mínimo, figurariam no litígio três pais. 

Podendo ainda ocorrer o agravamento deste cenário conflituoso caso os novos casais 

formados pelos pais e seus novos companheiros venham a romper os novos núcleos familiares 

formados, aumentando-se consideravelmente o número de possíveis alienadores, admitindo-se 

que a alienação parental pode ser desencadeada por algum familiar dos pais biológicos ou 

socioafetivos. 

Dessa maneira, admite-se a ideia de que o instituto da pluriparentalidade afronta 

diretamente o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, como também 

macula o princípio da dignidade da pessoa humana, pois diante de tantos danos também 

ensejará o aumento exponencial dos riscos de embates familiares, fazendo com que os 

infantes sofram as consequências de tal atecnia jurídica. 

                                                
435 TAVARES DA SILVA, 2014, p. 406, grifo nosso. 
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Com isso, impõe-se o dever ao julgador, visando à melhor resolução dos conflitos à 

luz da pacificação social, a urgente mitigação do instituto da parentalidade socioafetiva no 

sentido de apenas declará-la em caso de efetivo abandono dos pais biológicos, extirpando do 

ordenamento jurídico brasileiro, a denominada pluriparentalidade, por tal instituto jurídico ser 

totalmente estranho ao projeto constitucional e ao direito civil constitucional. 

A mais importante função do Estado é organizar a vida em sociedade, protegendo os 
indivíduos e intervir para coibir excessos, impedindo colisão de interesses. Por esta 
razão, cabe-lhe impor pautas de condutas, mediante regras de comportamento para 
serem respeitadas por todos [...].436 

Na concepção de Rodrigues, não há discricionariedade ou mesmo equidade extralegal, 

“O que existe fora do ordenamento jurídico não é direito, é arbitrariedade”437. Pois toda e 

qualquer controvérsia que envolva interesse de crianças e adolescentes deverá ser 

prioritariamente norteada pela doutrina da proteção integral e pelo comando constitucional do 

melhor interesse da criança e do adolescente, e não em detrimento da juridicidade de 

sentimentos humanos. 

                                                
436 RODRIGUES, 2019, p. 54. 
437 TERRA, 2016, p. 60. 
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5 CONCLUSÃO 

Ante o exposto nesta pesquisa, foi possível constatar que a família sempre esteve 

presente na existência humana, estando intimamente vinculada a qualquer indivíduo, haja 

vista todo ser humano que vem ao mundo obrigatoriamente se vincula a outras pessoas, seja 

essa vinculação de natureza biológica ou socioafetiva. 

Diante de tal perspectiva, verificou-se que a instituição familiar, conjuntamente com a 

sociedade, veio evoluindo com o decorrer dos anos, pois, no ordenamento jurídico romano, já 

existia regulações que versavam sobre o direito de família e as relações de parentesco, assim 

no ordenamento jurídico romanista a família girava em torno dos interesses do paterfamilias, 

ou seja, detinha um caráter puramente patriarcal, onde todos os seus integrantes se 

subordinavam ao paterfamilias, tendo tal figura até mesmo o poder sobre a vida dos seus 

subordinados. 

Com a evolução da sociedade, a família passou a nortear-se pelos vínculos de 

parentesco biológicos, adquirindo uma conformação patriarcal, matrimonial e pecuniária, 

posto que estava atrelada ainda sob a perspectiva romanista. O chefe de família concentrava o 

poder familiar em suas mãos, subjugando a mulher e seus descendentes à sua vontade, não 

importando a formação humana e afetiva dos indivíduos inseridos no seio familiar. 

Com o surgimento da nova ordem constitucional, o ser humano angaria o papel de 

destaque na conjuntura jurídica, tornando a dignidade da pessoa humana o substrato essencial 

da vida em sociedade, refletindo a mudança e a evolução da sociedade nos últimos tempos. 

Tal conformação edifica importantes mudanças nas famílias, deixando de lado o cunho 

patrimonial, biológico, matrimonial e patriarcal para tornar-se o nascedouro do afeto, e 

desenvolvimento humano, onde cada integrante tem seu papel de destaque, recebendo 

também especial proteção do Estado, sobretudo, as crianças e os adolescentes. 

Resta-se cristalino que, com esta nova roupagem interpretativa, a vinculação de 

parentesco biológico deixa margem para o justo surgimento do parentesco socioafetivo, que a 

um primeiro momento se mostra benéfico, pois valoriza as relações afetivas concretizadas no 

mundo dos fatos. 

Ocorre que com a judicialização exacerbada de sentimentos humanos, que recebem a 

roupagem de pseudos princípios constitucionais implícitos, tem acarretado o surgimento de 

institutos jurídicos estranhos ao projeto constitucional, como o instituto da multiparentalidade, 

que consiste na possibilidade de um mesmo indivíduo possuir em seu registro civil até dois 

pais, duas mães e oito avós. 
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Diante da pesquisa realizada, pode-se aferir que, ao se admitir o fato de que o afeto 

consiste em um sentimento humano, de variável conformação, vinculado às experiências de 

vida de cada indivíduo, não possuindo qualquer referência ao enquadramento jurídico de 

envergadura constitucional principiológica, as consequências práticas da multiparentalidade 

são totalmente nefastas aos infantes, contrariando a norma expressa de proteção e defesa do 

melhor interesse das crianças e dos adolescentes. 

Tal mandamento constitucional contempla todas as circunstâncias que envolvem  

os infantes, compreendendo desde o meio onde estão inseridos (vinculações afetivas, de 

convivência) até o tratamento e zelo pelo seu saudável desenvolvimento. 

Tal premissa se confirma ao se analisar o cenário de rompimentos familiares 

permeados por litígios, onde caso seja declarada a pluriparentalidade e porventura os pais 

biológicos e socioafetivos pleiteiem litigiosamente o direito de visitas, guarda e o exercício da 

autoridade parental, questões estritamente vinculadas à convivência do infante com seus pais, 

os riscos de incidência de condutas alienantes se tornariam infinitamente maiores do que em 

casos de litígios entre famílias biparentais, podendo ocorrer o agravamento desta conjuntura, 

caso seja admitido o rompimento dos novos casais formados pelos pais biológicos e 

socioafetivos com seus novos companheiros, aumentando-se ainda mais o número de 

possíveis alienadores, considerando que as condutas alienantes podem ser desencadeadas por 

qualquer familiar, seja o vínculo de parentesco de natureza biológica ou socioafetiva. 

Identificou-se também que, os conflitos estão umbilicalmente interligados com a vida 

em sociedade, existindo principalmente embates nas relações sociais permeadas por 

sentimentos, não sendo diferente o contexto familiar. 

Assim, os embates familiares necessitam de uma resolução mais cautelosa, em que se 

observe e resguarde todos os interesses das pessoas que integram o núcleo familiar, com 

especial prevalência e proteção dos interesses dos infantes, pois estão em pleno 

desenvolvimento humano. 

Sob esta perceptiva, analisou-se o papel de destaque do preceito fundamental de 

acesso à justiça, resguardado no art. 5º, XXXV, da Carta Constitucional, onde determina que 

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 

Tal regramento de envergadura constitucional não se resume ao mero ingresso em 

juízo por meio da propositura de ações, mas abrange também o direito dos cidadãos de ao 

provocar a atuação estatal buscando a resolução de seus conflitos, ao final da análise 

casuística processual, aufiram decisões justas e eficazes que concretizem no plano factual a 

segurança jurídica e a pacificação dos conflitos. 
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Acrescenta-se ao acesso à justiça a guarda compartilhada e a mediação como 

excelentes meios para a pacificação dos conflitos. Ocorre que nem sempre os conflitos são 

solucionados de uma maneira saudável e harmoniosa onde a paz e o bom senso prevaleçam 

entre os litigantes. 

Daí surge a relevância do jurista, amparado pela dogmática contida no art. 5º, XXXV, 

da Carta Constitucional. Pessoa incumbida de poder e liberdade para solucionar o conflito 

diante das possibilidades ofertadas pelo ordenamento jurídico. 

Sua atuação deverá ser regida pela aplicabilidade das normas constitucionais, seja tal 

aplicação feita diretamente ou indiretamente, mas independentemente do modo de aplicação, 

sua interpretação deverá está em sintonia com projeto social traçado pelo constituinte 

originário. 

À vista disso, diante do intenso estudo realizado, verificou-se que o tema de 

Repercussão Geral 622, julgado pelo STF, autorizando a inserção concomitante em um 

mesmo registro civil das parentalidade biológicas e socioafetivas, colide frontalmente com os 

princípios constitucionais e valores defendidos pelo constituinte originário, sendo tal viés 

interpretativo contrário às diretrizes da metodologia civil-constitucional, atingindo-se, assim, 

o objetivo geral desta pesquisa. 

Tal objetivo geral se confirma por se admitir a ideia de que tal interpretação 

caracteriza-se como claro ativismo judicial, pois em nenhum momento o legislador ampara ou 

autoriza tal viés interpretativo, seja por meio do processo constituinte originário ou 

posteriormente com a elaboração e promulgação do Código Civil. Pois em seu art. 1.593 

disciplina que o parentesco se dará de modo natural ou civil, consoante efeitos gerados pela 

consanguinidade ou outra origem. Estabelecendo-se assim, limites interpretativos para a 

aplicabilidade das vinculações de parentesco, devendo considerar-se a realidade factual, 

aplicando-se ou a vinculação biológica ou a vinculação socioafetiva, vedando-se assim a 

aplicabilidade de ambas as parentalidades concomitantemente. 

Acrescenta-se a tal entendimento a falta de amparo constitucional, pois ao justificar a 

atecnia jurídica da multiparentalidade pelo suposto princípio constitucional da afetividade ou 

pelo direito a felicidade os defensores de tal instituto judicializam suas convicções pessoais. 

Dando margem interpretativa de envergadura constitucional a sentimentos humanos de cunho 

volátil intrinsicamente atrelados às experiências individuais, desvirtuando assim o projeto 

social pensado pelo constituinte originário. 

Resta-se cristalino que, tal entendimento de Repercussão Geral acarreta diversos danos 

ao ordenamento jurídico e as partes envolvidas nos litígios familiares, pois, diante da 
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volatilidade das contendas, aumentam-se exponencialmente os riscos de ocorrência de 

condutas alienatórias perpetradas contra os infantes, inseridos nas celeumas processuais, 

dificultando-se ainda mais a resolução dos conflitos familiares em virtude do grande número 

de litigantes e interesses conflituosos. 

À vista disso, confirmam-se os objetivos específicos da pesquisa ensejando a 

confirmação da incompatibilidade da multiparentalidade com as diretrizes constitucionais de 

proteção e prevalência dos interesses das crianças e adolescentes, maior incidência de 

condutas alienatórias em famílias pluriparentais e a urgente necessidade de mitigação da 

parentalidade socioafetiva como meio eficaz para a solução dos conflitos familiares, devendo 

tal vinculação de parentesco apenas ser declarada com o efetivo abandono dos pais 

biológicos, levando-se sempre em consideração o superior interesse dos infantes. 

Assim, a pesquisa realizada possui plausível relevância para a sociedade, pois ao se 

contrapor a corrente majoritária e a interpretação dada pelo STF no julgamento do tema de 

Repercussão Geral 622, acredita-se que tal pensamento crítico contrário à multiparentalidade 

e à judicialização de sentimentos humanos possibilita um melhor amadurecimento e aplicação 

ao importante instituto da parentalidade socioafetiva contribuindo efetivamente para a 

pacificação dos conflitos e para o desenvolvimento científico e social. 

Durante a pesquisa, foram considerados alguns limites para o desenvolvimento do 

estudo, pois, como se trata de um fato pouco analisado, apoia-se a corrente minoritária 

contrária ao instituto da multiparentalidade. Vale ressaltar a carência de fontes de pesquisas 

contrárias à multiparentalidade e à judicialização de sentimentos humanos. 

O presente estudo ainda possibilita grande margem de abrangência para o seu 

desenvolvimento, pois como, via de regra, os a doutrina e os tribunais apenas deferem o pleito 

em ações negatórias de paternidade ou maternidade quando o registro de nascimento civil do 

menor for maculado por dolo, erro, coação, fraude ou falsidade, elementos que podem gerar a 

anulabilidade do negócio jurídico, como dispõe o art. 171 do Código Civil, desconsiderando 

em tese, o superior interesse dos infantes. 

Por fim, deixa-se como reflexão para que se possibilite uma reanálise acerca da 

concomitância de parentalidades o fato de se ter conhecimento sobre a volatilidade dos 

sentimentos humanos, bem como sobre importância e o caráter personalíssimo que um pai ou 

uma mãe representa na vida de uma pessoa, não podendo se admitir que um mero carinho 

presente entre determinados indivíduos seja caracterizado como amor parental materno ou 

paterno, ensejando seus respectivos efeitos não apenas no mundo jurídico, mas, sobretudo, no 

plano factual. 
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