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RESUMO: A deslocação ou retenção internacional ilícita de crianças é um tema de 

bastante relevância, principalmente nos últimos anos em que a facilidade de circulação 

de pessoas e de estabelecimento de residências no espaço europeu aumentou. Neste 

âmbito, a figura da alienação parental, cuja (in)existência está no cerne de discussões 

doutrinárias e que, sendo admitida, está diretamente ligada à questão da deslocação ou 

retenção internacional ilícita, é frequentemente invocada. Assim, verifica-se que, no 

contexto da regulação do exercício das responsabilidades parentais, em que há 

significativos litígios entre os pais, o progenitor que não cumpra as responsabilidades 

parentais ao deslocar ou ao reter o filho ilicitamente em outro Estado, 

injustificadamente, com vistas a afastar e romper laços familiares com o outro 

progenitor, pratica um ato de alienação parental e, especialmente, viola o princípio do 

superior interesse da criança. Desta forma, este trabalho percorre e analisa conceitos, 

diplomas (como a Convenção da Haia de 1980 e o Regulamento de Bruxelas II bis) e 

doutrinas relevantes para, assim, concluir que a deslocação ou retenção internacional 

ilícita de crianças constitui um ato de alienação parental. 

Palavras chave: Responsabilidades parentais; alienação parental; deslocação ou 

retenção internacional ilícita. 

 

ABSTRACT: International wrongful removal or retention of children is a very 

important issue, especially in recent years when the ease of movement of persons and 

establishment of residences in the European area has increased. In this context, the 

figure of parental alienation which its (in)existence lies in the middle of doctrinal 

discussions and which, being admitted, is directly linked to the issue of wrongful 

removal or retention, is often invoked. So, it is possible to affirm that, in the context of 

the regulation of the exercise of parental responsibilities, in which there are significant 

disputes between parents, the parent who violates the right of custody by relocating or 

retaining the child wrongfully in another State, unjustifiably, in order to push away and 

to break family ties with the other parent engages in an act of parental alienation and 

especially violates the principle of the best interests of the child. Therefore, this work 

goes through analysis of relevant concepts, diplomas (such as the Hague Convention of 

1980 and the Brussels IIa Regulation) and doctrines, being able to assert that 

international wrongful removal or retention of children constitutes an act of parental 

alienation. 

Keywords: Parental responsibilities; parental alienation; international wrongful removal 

or retention of children. 

 

 

 

 

 



4 
 

ABREVIATURAS 

AP  Alienação Parental 

al./als.  alínea /alíneas 

art./arts. artigo/artigos 

CC  Código Civil 

CPC  Código de Processo Civil 

CP  Código Penal 

CE  Conselho Europeu 

CEDH  Convenção Europeia de Direitos Humanos 

CIAF  Child Impact Assessment Framework 

Cafcass  Child and Family Court Advisory and Support Service 

CID  Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde 

Cf.  Conforme 

CRP  Constituição da República Portuguesa 

DUDH  Declaração Universal dos Direitos Humanos 

DL  Decreto-lei 

DSM  Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

ECA  Estatuto da Criança e do Adolescente 

et al.  et alii 

HCCH  Hague Conference on Private International Law 

IBDFAM Instituto Brasileiro de Direito de Família 

IPMF  Instituto Português de Mediação Familiar 

LPCJP  Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo 

n.º/n.ºs  número/números 

Ob. cit.  Obra citada 

OTM  Organização Tutelar dos Menores 

p./pp.  página/páginas 

proc.  processo 

RGPTC Regime Geral do Processo Tutelar Cível 

SAP  Síndrome da Alienação Parental 

UE  União Europeia 

v.g.  verbi gratia 



5 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 6 

CAPÍTULO 1: DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS .................................. 9 

1.1. Conceito ......................................................................................................... 9 

1.2. Da Natureza Jurídica .................................................................................. 14 

1.3. Do Processo de Regulação do Exercício das Responsabilidades 

Parentais.........................................................................................................................16 

1.4. Do Critério Legal do Superior Interesse da Criança ................................. 21 

1.5. Alteração da Regulação das Responsabilidades Parentais ........................ 24 

CAPÍTULO 2: DA DESLOCAÇÃO OU RETENÇÃO INTERNACIONAL 

ILÍCITA .................................................................................................................... 27 

2.1. Conceito .............................................................................................................. 27 

2.2. Enquadramento Jurídico-legislativo ................................................................. 28 

2.3. Alterações ao Regulamento de Bruxelas II bis .................................................. 39 

CAPÍTULO 3: SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL versus ALIENAÇÃO 

PARENTAL .............................................................................................................. 43 

3.1. Conceito Interdisciplinar ................................................................................... 43 

3.2. Conceito Jurídico ............................................................................................... 45 

3.3. Relevância no Contexto Jurídico ....................................................................... 49 

3.4. Princípios ............................................................................................................ 50 

CAPÍTULO 4: A ALIENAÇÃO PARENTAL EM DIFERENTES 

ORDENAMENTOS JURÍDICOS ............................................................................ 53 

4.1. Em Portugal........................................................................................................ 53 

4.2. Na Europa........................................................................................................... 56 

4.3. No Brasil ............................................................................................................. 63 

4.4. É Necessário Legislar em Matéria de alienação parental? ................................ 70 

CAPÍTULO 5: A DESLOCAÇÃO OU RETENÇÃO INTERNACIONAL ILÍCITA 

DE CRIANÇAS COMO FORMA DE ALIENAÇÃO PARENTAL ....................... 75 

5.1. A (ir)Responsabilidade Parental ........................................................................ 75 

5.2. A Alienação Parental e o Crime de Subtração de Menores .............................. 77 

5.3. A Deslocação ou Retenção Internacional Ilícita de Crianças como Forma de    

Alienação Parental .................................................................................................... 80 

CONCLUSÕES ......................................................................................................... 85 

BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 87 

 



6 
 

INTRODUÇÃO 

Em razão das liberdades comunitárias de circulação e de estabelecimento de 

residência das pessoas nos países da União Europeia, houve um aumento das relações 

jurídico-pessoais internacionais, isto é, entre pessoas de diferentes nacionalidades ou 

residências. Diante deste quadro, no momento em que terminam tais relações, é possível 

que um dos ex-parceiros queira voltar para seu país de origem com os filhos ou mudar-

se para outro país.  

Desta forma, há uma tendência de aumento dos casos de deslocação ou 

retenção internacional ilícita de crianças, criando conflitos de leis e jurisdições 

agravados pela deficiente cooperação entre o Judiciário dos diferentes Estados-

Membros.1 

Neste contexto, é importante mencionar o instituto das responsabilidades 

parentais, pois, caso seja comprovada a deslocação de residência da criança sem a 

autorização do outro progenitor ou a sua retenção ilícita em outro Estado, tal mudança 

pode implicar o pedido de alteração da regulação do exercício de tais responsabilidades, 

tal como previsto no artigo 42.º, n.º 1, do Regime Geral do Processo Tutelar Cível 

(RGPTC) e no artigo 1906.º, CC. 

Esta deslocação traduz-se no incumprimento das responsabilidades parentais 

(art. 41.º, RGPTC), pois é uma violação do regime de visitas2 que fora acordado 

anteriormente. 

A deslocação ou retenção internacional ilícita de uma criança, de acordo 

com o artigo 3.º, als. a) e b), Convenção da Haia de 1980, e com o artigo 2.º, n.º 11, als. 

a) e b), Regulamento de Bruxelas II bis, ocorre quando há violação do direito de guarda, 

que estivesse sendo exercido efetivamente, em conjunto ou separado – ou devesse estar 

sendo exercido –, concedido por decisão judicial, por acordo vigente em razão da 

legislação de um Estado-Membro onde a criança residia habitualmente logo antes da 

deslocação ou retenção ou por atribuição de pleno direito. 

                                                             
1 SOTTOMAYOR, Maria Clara, Regulamentação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos 

Casos de Divórcio, 5º edição, Editora Almedina, Coimbra, 2011, p. 139. 
2 PINHEIRO, Jorge Duarte, O Direito da Família Contemporâneo, 5ª edição, Editora Almedina, 

Coimbra, 2016, p. 251. 
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Assim, neste âmbito de dissolução da vida a dois com a subtração 

internacional do filho, cumpre lembrar o instituto jurídico chamado de "alienação 

parental”, que foi inicialmente desenvolvido pelo psiquiatra Richard Gardner, em 

meados de 19803, como “Síndrome de Alienação Parental”. 

A alienação parental, como conceito legal, surge no quadro de separação 

litigiosa na qual um dos progenitores inicia um processo de desmoralização do outro pai 

ou de outro familiar com o intuito de afastar o menor deste.4  

Tal instituto pode atingir vários níveis e se manifestar de diversas formas, 

como: dificultar o exercício da autoridade parental; acusar falsamente o genitor ou outro 

familiar de abuso sexual; e deslocar ilicitamente o menor apenas para afastá-lo de um 

progenitor ou familiar, sendo este último exemplo o objeto do presente trabalho. 

No Brasil, a Lei n.º 12.318/2010 já regula os casos de alienação parental, 

porém, ainda não há um diploma versando sobre tal matéria nem em Portugal nem na 

Europa. 

Como se pode depreender, nestes casos, a criança torna-se objeto de 

manipulação pelo progenitor que gostaria de atingir o outro e, na hipótese em questão, 

fá-lo por meio da deslocação ou retenção ilícita do menor em outro Estado.  

Nesta esteira, é necessário recordar o relevante princípio do superior 

interesse da criança, que está enunciado no artigo 3.º, n.º 1, da Convenção dos Direitos 

da Criança e no artigo 24.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União 

Europeia. 

Este princípio é um conceito jurídico indeterminado que necessita de uma 

valoração de acordo com as circunstâncias do caso concreto e as particularidades da 

criança. Ele é basilar para quaisquer decisões que sejam tomadas em relação à criança, 

devendo sempre garantir o desenvolvimento da sua integridade psíquica, física, 

                                                             
3 MONTEZUMA, Márcia Amaral, Síndrome de alienação parental: diagnóstico médico ou jurídico? In: 

DIAS, Maria Berenice, Incesto e Alienação Parental, 3.ª edição, Editora Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2013, p. 103. 
4 DIAS, Maria Berenice, Alienação parental: um crime sem punição. In: DIAS, Maria Berenice, ob. cit., 

p. 16. 
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espiritual e moral, conforme o princípio da dignidade da pessoa humana5, contemplado 

no artigo 1.º, da Constituição da República Portuguesa. Neste sentido, é flagrante a sua 

violação ao haver o afastamento da criança do pai ou da mãe através da sua deslocação 

ou retenção internacional ilícita, exceto nos casos em que a criança estiver sujeita a 

maus tratos. 

Isto posto, é evidente a relevância moral, jurídica e social deste tema 

principalmente no atual contexto europeu. 

Deste modo, o objetivo do presente estudo, portanto, é transitar por 

conceitos e diplomas essenciais para que se possa compreender a complexidade do tema 

e desenvolver o entendimento de que a deslocação ou retenção internacional ilícita de 

crianças é uma forma de alienação parental, na qual o menor é o mais prejudicado nesta 

“disputa de ego” dos progenitores desavindos. 

 

 

 

  

                                                             
5 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, O Princípio do Superior Interesse da Criança no 

Regulamento Bruxelas II bis. In: GUIMARÃES, Maria Raquel de Almeida Graça Silva e MOTA, Helena 

(Coord.). Autonomia e Heteronomia no Direito da Família e no Direito das Sucessões, Editora Almedina, 

Coimbra, 2016, pp. 368 e 369. 
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CAPÍTULO 1: DAS RESPONSABILIDADES PARENTAIS 

1.1. Conceito 

No direito português da filiação, por responsabilidades parentais, entende-se 

a atividade jurídico-negocial dos menores não emancipados6 que, estando limitados pela 

sua incapacidade de exercício, necessitam que os pais atuem como seus representantes 

legais, sendo titulares destas responsabilidades, conforme os artigos: 124.º, 1878.º e 

1881.º, CC7. 

Maria Clara Sottomayor8 defende uma concepção personalista das 

responsabilidades parentais, considerando a criança uma pessoa provida de sentimentos, 

não apenas um sujeito de direito que pode ser titular de relações jurídicas, atribuindo-lhe 

um espaço de autonomia e de autodeterminação, conforme sua maturidade.  

Portanto, como afirma Jorge Duarte Pinheiro, é possível dizer que as 

responsabilidades parentais são um “conjunto de situações jurídicas que, normalmente, 

emergem do vínculo de filiação, e incumbem aos pais com vistas à protecção e 

promoção do desenvolvimento integral do filho menor não emancipado (arts. 1877.º e 

1878.º)”9. 

Neste contexto, cumpre destacar os efeitos da filiação. Os efeitos gerais, 

previstos nos artigos 1874.º a 1876.º, CC, são o de atribuição do nome e dos apelidos do 

filho menor e os de respeito, auxílio e assistência, cujo dever engloba a contribuição 

para os encargos da vida familiar e a obrigação de prestação de alimentos. Já os efeitos 

especiais relativos às responsabilidades parentais dos filhos menores não emancipados, 

dispostos no artigo 1877.º, CC, são os poderes-deveres de educação, saúde, guarda, 

segurança, representação e o dever de prover o sustento. 

As crianças, desde o seu nascimento até à maioridade – exceto em casos de 

emancipação –, são representadas por seus pais (art. 1878.º, n.º 1, CC) nomeadamente 

no exercício de seus direitos e cumprimento de suas obrigações, salvos os atos 

puramente pessoais (art. 1881.º, n.º 1, CC), como, v.g., a perfilhação (art. 1850.º, CC). 

                                                             
6 SOTTOMAYOR, Maria Clara, Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais nos Casos de 

Divórcio, 6.ª edição, Editora Almedina, Coimbra, 2014, p. 19.  
7 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit, p. 219. 
8 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 19. 
9 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 219. 
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Tal representação ocorre no âmbito dos interesses dos menores, portanto, caso haja 

conflito entre estes interesses e os dos pais, será atribuído um curador pelo tribunal (art. 

1881.º, n.º 2, CC) para representar aqueles.  

Ao falar em representação dos progenitores pelos filhos, deve-se lembrar do 

poder-dever de guarda que compreende a obrigação dos pais zelarem pela segurança e 

pela saúde de seus filhos, convivendo com aqueles no mesmo lar (art. 85.º, n.º 1, CC). 

Inclusive, de acordo com o artigo 36.º, n.º 6, da CRP, os filhos não podem ser separados 

de seus progenitores, salvo mediante decisão judicial, nem os filhos menores não 

emancipados podem abandonar a casa familiar ou serem retirados de lá (art. 1887.º, n.º 

1, CC), sendo certo que qualquer um dos pais pode recorrer à autoridade competente ou 

ao tribunal (art. 1887.º, n.º 2, CC) para reverter tal situação, regulando-se o retorno à 

casa familiar pelos artigos 49.º a 51.º, RGPTC. 

Ademais, nestes casos, é possível a constatação do crime de subtração de 

menor (art. 249.º, CP) e, em especial, nas hipóteses de deslocação ou retenção 

internacional ilícita em razão da alienação parental, aplica-se o artigo 249.º, al. c), CP, 

como será discutido de forma mais detalhada no Capítulo 5.   

Assim, ainda no âmbito de segurança da criança, apesar de os pais poderem 

regular as relações dos filhos com terceiros, não lhes é lícito impedir injustificadamente 

seu convívio com irmãos e ascendentes (art. 1887.º-A, CC).  

No que diz respeito à saúde, os progenitores devem assentir quaisquer 

tratamentos e intervenções médicas nos filhos, salvo quando a autorização puder ser 

elidida, como, por exemplo, em situações de urgências.10 

Concernente ao poder-dever de educar seus filhos, os pais, segundo o artigo 

36.º, n.º 5, da CRP e o artigo 1885.º, CC, devem promover seu “desenvolvimento físico, 

intelectual e moral” (n.º 1), instruindo-os de forma geral e profissional (n.º 2). 

Outrossim, o artigo 1886.º, CC direciona a educação religiosa aos genitores até à idade 

de dezesseis anos dos filhos. 

Nesta esteira, há certa discussão acerca do poder de correção sobre os 

menores não emancipados. A doutrina majoritária entende que, dentro destas correções, 

                                                             
10 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 230. 



11 
 

estão as repreensões, a privação de divertimento e até castigos corporais leves e 

moderados11. Porém, há autores, como Cristina Dias12, que afirmam que a criança, 

como sujeito de direitos, não deve ser punida com violência física e/ou psíquica. O 

menor deve ser corrigido, sim, mas com a educação.  

Esta tem sido uma corrente seguida por vários Estados europeus13, 

proibindo qualquer castigo corporal que, inclusive, pode encontrar respaldo no Código 

Penal português em seu artigo 152.º-A, n.º 1, al. a). 

Portanto, no sentido de prover todos estes deveres de segurança, saúde, 

educação, dentre outros, para com os filhos, os pais têm a obrigação de mantê-los, 

sustentá-los, conforme determina o artigo 36.º, nº 5, da CRP, que também inclui 

alimentação, habitação e vestuário, oferecendo-os o mesmo padrão de vida que o seu.14 

Tal dever finda quando os filhos possuírem meios de se sustentarem sozinhos (art. 

1879.º, CC). 

No tocante à obrigação de alimentos, os filhos maiores ou emancipados que 

não tenham terminado sua formação profissional, de acordo com o artigo 1880.º, CC, 

serão mantidos pelos pais na medida em que tal exigência seja razoável. Ocorre que, na 

situação de divórcio, separação judicial ou de declaração de nulidade ou anulação do 

casamento, estes alimentos podem ser devidos até à idade dos 25 (vinte e cinco) anos, 

excetuadas as hipóteses do artigo 1905.º, n.º 2, CC. 

Quanto aos bens dos menores não emancipados, aos pais incumbem a sua 

administração, conforme o artigo 1878.º, n.º 2, CC, salvo os bens descritos no artigo 

1888.º, n.º 1, CC. Salienta-se que esta administração deve ser realizada pelos pais com a 

mesma diligência de como se fossem seus próprios bens (art. 1897.º, CC). Ademais, há 

uma atenuação nesta administração no momento em que os pais devem pedir 

autorização ao tribunal e/ou Ministério Público para praticar certos atos patrimoniais, 

conforme os artigos 1889.º e 1892.º, CC e os artigos 2.º, n.º 1, al. b) e 3.º, DL n.º 

272/2001. 

                                                             
11 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 231. 
12 DIAS, Cristina. A criança como sujeito de direitos e o poder de correcção. Disponível em: 

http://julgar.pt/wp-content/uploads/2016/05/05-Cristina-Dias-poder-correc%C3%A7%C3%A3o.pdf. 

Acesso em 18/07/2019. 
13 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 231. 
14 Idem, p. 232. 
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Este poder-dever de administração acaba no momento em que as 

responsabilidades parentais ou a administração cessam (art. 1900.º, nº. 1, CC). Ainda, 

caso o filho menor com capacidade matrimonial se case sem autorização dos pais, seus 

bens continuam sob sua administração até sua maioridade (art. 1649.º, n.º 1, CC). 

Por fim, cumpre ressaltar o dever de obediência dos filhos aos pais, de 

acordo com os artigos 128.º, n.º 2 e 1878.º, n.º 2, 1.ª parte, CC, que deve ser conjugado 

com o reconhecimento de sua autonomia na organização da sua vida consoante sua 

maturidade (art. 1878.º, n.º 2, 2.ª parte, CC), como nas situações da capacidade para 

perfilhar do artigo 1850.º, CC e do artigo 127.º, CC, dentre outros.  

A partir disto, observa-se que, conforme o filho se desenvolve, há uma 

emancipação progressiva, trata-se de um processo – “maioridade sectorial ou 

especial”15. Neste sentido, as responsabilidades parentais são “um instrumento familiar 

de proteção do filho, no seu percurso de crescimento, separação e individuação. Por 

isso, (...) é fundamental encontrar um ponto de equilíbrio entre subordinação e 

autonomia, integração familiar e diferença”16. 

Sendo assim, há uma discussão no direito europeu sobre a propositura da 

substituição do instituto da representação dos filhos adolescentes pelo da assistência, 

permitindo estes participarem das decisões e promovendo sua autonomia17, salvo 

algumas exceções como a convocação do conselho de família pelo maior de 16 anos 

(art. 1957.º, CC) e o direito do adotando maior de doze anos em consentir a adoção18. 

A título de comparação, no direito brasileiro, já é admitida a figura da 

assistência do menor. O menor incapaz será representado ou assistido por seus pais (art. 

71, CPC19), tendo em vista que os menores de dezesseis anos (absolutamente 

incapazes20) são representados (art. 3.º, CC21) e os maiores de dezesseis e menores de 

                                                             
15 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 20. 
16 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 235. 
17 SOTTOMAYOR, Maria Clara, Idem. 
18 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 20, nota n.º 8. 
19 Art. 71: “O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da 

lei.” 
20 GONÇALVES, Carlos Roberto, Direito Civil Brasileiro, Vol. 1: parte geral, 10.º edição, Editora 

Saraiva, São Paulo, 2012, p. 111. 
21 Art. 3.º: “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 

(dezesseis) anos.” 
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dezoito anos (relativamente incapazes22), assistidos (art. 4.º, I, CC23). Realmente, a 

completa incapacidade do menor é muito inflexível e a figura da assistência confere 

maior adaptação ao desenvolvimento gradual do menor.24  

Nesta esteira, os filhos, mesmo com a progressiva emancipação, precisam 

da orientação e da educação de seus pais durante a menoridade, pois são pessoas frágeis, 

carentes de proteção jurídica, afetiva e social25. À vista disso, os pais assumem um 

papel complementar na relação de filiação que é mútua e interdependente, dotada de 

direitos e deveres recíprocos, como determina o artigo 1874.º, CC. 

Ou seja, a relação entre pais e filhos não constitui uma relação 

hierárquica, tendo eles o direito a desenvolver seu próprio pensamento crítico. Ao invés 

da educação para a obediência aos pais, tem-se “o direito de a criança ser ela própria e o 

direito à diferença”26.  

Além destas considerações, das inúmeras mudanças da Lei n.º 61/2008 no 

ordenamento jurídico, uma das principais foi a alteração da expressão “poder paternal” 

para “responsabilidade parental” em seu artigo 3.º, pois entendeu-se que aquele termo 

não estava em conformidade com a concepção de família consagrada na CRP e no CC: 

“a família participativa e democrática, baseada na igualdade entre seus membros e em 

deveres mútuos de colaboração”27.   

A responsabilidade parental não é exercida em prol dos interesses somente 

dos titulares, os pais, mas, principalmente, no interesse dos filhos, como disciplina o 

artigo 1878.º, n.º 1, CC28. Desse ponto, vale recordar o princípio do superior interesse 

da criança, consagrado no artigo 3.º, n.º 1, da Convenção dos Direitos da Criança e no 

artigo 24.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. 

Neste sentido, relevante salientar a afirmação de Maria Clara Sottomayor29 

de que a “palavra ‘paternal’ refere-se à preponderância do pai que caracteriza a família 

                                                             
22 GONÇALVES, Carlos Roberto, ob. cit., p. 112. 
23 Art. 4.º: “São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer: I- os maiores de 

dezesseis e menores de dezoito anos; (...)” 
24 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 21. 
25 Ibidem. 
26 Ibidem. 
27 Idem, p. 280. 
28 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 220. 
29 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 22. 
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patriarcal”, hierarquizada sobre os demais membros. Foi utilizado o termo como 

“responsabilidade parental” para transmitir uma ideia de cuidado quotidiano dos pais 

com os filhos30 e que está em conformidade com o princípio da igualdade entre os 

cônjuges consagrado no artigo 36.º, n.º 3, da Constituição Portuguesa.31 

1.2. Da Natureza Jurídica 

Cumpre evocar que as responsabilidades parentais são uma situação jurídica 

complexa que engloba poderes e deveres, atribuídos ou impostos pela lei aos pais, para 

orientar os filhos e administrar seus bens32, conforme estudado anteriormente. Desta 

forma, faz-se importante ressaltar dois períodos referentes à qualificação destas 

responsabilidades33: 

a) Período pré-filiocêntrico: no qual o poder parental destinava-se a atender o 

interesse dos pais e o filho era um mero objeto deste direito subjetivo paternal; e 

b) Período filiocêntrico: é a fase atual, na qual as responsabilidades parentais estão 

destinadas a atender os interesses do filho, conforme o artigo 1878.º, n.º 1, CC. 

A natureza jurídica da responsabilidade parental traduz-se num poder 

funcional34 que consiste na promoção da educação, do desenvolvimento e da proteção 

dos filhos menores não emancipados. Essa função não significa uma delegação do 

Estado aos pais, mas compreende um conjunto de direitos fundamentais, de acordo com 

o artigo 36.º, da CRP, que estão relacionados a deveres, configurando o cuidado 

parental como um conjunto de direitos-deveres ou poderes-deveres com dupla 

natureza35.  

A partir desta concepção, a doutrina tem analisado estas responsabilidades 

juntamente com a sua finalidade de agregar os interesses do filho com os dos pais, 

criando, assim, o cenário ideal da convergência destes interesses. Parte da doutrina e 

jurisprudência entende que os direitos dos pais à educação e companhia dos filhos 

                                                             
30 Faz-se importante lembrar que o comprometimento diário e a responsabilidade dos filhos, em grande 

parte dos casos, recai sobre a mulher, então essa alteração ajudou a transmitir a realidade de muitas 

famílias. 
31 COELHO, Francisco Pereira e OLIVEIRA, Guilherme de, Curso Direito da Família, Volume 1: 

Introdução. Direito Matrimonial, 5.º edição, Editora Coimbra, 2016, p. 148. 
32 Idem, p. 47. 
33 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 225. 
34 COELHO, Francisco Pereira e OLIVEIRA, Guilherme de, ob. cit., p. 180. 
35 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 22. 
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seriam direitos de personalidade, assumindo características de direitos-deveres 

originários, irrenunciáveis (art. 1882.º, CC) e inalienáveis, sendo este exercício regido 

pela ordem jurídica.36 

Assim, é possível identificar a necessidade de se manter certa independência 

da família do controle estatal, tendo em vista que, como parcela da doutrina entende, os 

direitos familiares pessoais são direitos subjetivos que preservam certa autonomia em 

relação ao Estado. Outra doutrina diferencia esses direitos, no que concerne às 

responsabilidades parentais, em um aspecto interno, que remete a uma função educativa 

(natureza de direito subjetivo); e em um aspecto externo, que remete a uma função de 

representação (natureza de poder funcional).37 

Nesta esteira, o conceito de direito subjetivo hoje consiste, não apenas em 

um conceito individualista, mas em um poder possível de ser cerceado pela realização 

do interesse de outrem ou do interesse social.38 Seu conceito tradicional é o de “exigir 

de outrem um certo comportamento (direito subjetivo propriamente dito), ou então de 

produzir certas consequências jurídicas (direito potestativo). É uma noção estrutural, em 

que o direito subjetivo se define como poder”39, com a finalidade de atender os 

interesses, mas não de conciliar o direito e o interesse.  

Ocorre que, na hipótese da funcionalização dos direitos familiares pessoais, 

o seu titular deve exercer os direitos de um modo específico, “do modo que for exigido 

pela função do direito, pelo interesse que ele serve”40. Como já mencionado, o objetivo 

das responsabilidades parentais consiste na promoção do desenvolvimento das crianças 

e na realização das suas necessidades emocionais, materiais, físicas e intelectuais, sendo 

que seu grau de funcionalização se encontra na dimensão altruísta41 de zelar por 

interesses alheios, nestes casos, dos filhos. 

Atualmente, com a forte incidência do princípio do superior interesse da 

criança, os direitos das crianças vêm sendo mais respeitados e valorizados como 

direitos, liberdades e garantias de natureza análoga, de acordo com os artigos 16.º e 17.º, 

                                                             
36 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 23. 
37 Ibidem. 
38 Idem, p. 24. 
39 COELHO, Francisco Pereira e OLIVEIRA, Guilherme de, ob. cit., p. 179. 
40 Idem, p. 180. 
41 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 25. 
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da CRP, enquanto que os direitos dos pais vêm tomando a natureza de 

responsabilidade.42 

Neste sentido, vale ressaltar que, apesar da inexistência de um rol exaustivo 

do conteúdo das responsabilidades parentais, a autonomia dos pais detentores da 

competência parental não é ilimitada, cessa sempre que se opuser aos interesses da 

criança43, conforme os artigos 36.º, n.º 6; e 69.º, da CRP e os artigos 1913.º, 1915.º, 

1918.º e 1920.º, CC. 

1.3. Do Processo de Regulação do Exercício das Responsabilidades Parentais 

Inicialmente, é relevante destacar outra alteração dada pela Lei n.º 61/2008 

que foi a substituição do termo “guarda” por “residência” no artigo 1906.º, CC – mas 

que, inesperadamente, não foi alterado no artigo 1907.º, CC.  

A noção de residência veio para determinar um lar, um local em que, além 

de a criança habitar e conviver com uma pessoa, “há prestação de cuidados básicos e o 

exercício dos direitos-deveres de educação e de protecção da criança no quotidiano”44, 

caso contrário, o genitor residente não desempenha o seu principal papel que é o de 

pessoa de referência da criança45. Logo, o domicílio da criança é o do pai residente, 

onde o tribunal competente fixa a sua residência habitual46.  

A equivalência do conceito de residência ao de guarda tem significativos 

efeitos jurídicos47 como, por exemplo, quando da determinação do tribunal competente 

e de aplicação da Convenção da Haia de 1980 nos casos de deslocação ou retenção 

internacional ilícita de crianças.  

O processo de regulação do exercício das reponsabilidades parentais é 

regulado nos artigos 34.º e seguintes do Regime Geral do Processo Tutelar Cível 

                                                             
42 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 24. 
43 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 227. 
44 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 27. 
45 Jorge Duarte Pinheiro explica que “a figura primária de referência será o pai que tem uma relação 

próxima com o filho, que cuida dele diariamente, que colabora mais na sua educação”. In: PINHEIRO, 

Jorge Duarte, ob. cit., p. 246. 
46 O domicílio legal dos menores que consta no artigo 85.º, n.º 1, CC, o progenitor com guarda, 

corresponde ao progenitor residente. In: SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 27. 
47 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 27. 
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(RGPTC48) e nos artigos 1904.º-A (incluído pela Lei n.º 137/2015) a 1912.º, CC, e é 

aplicado nas hipóteses: do único progenitor estabelecido na filiação em conjunto com 

seu cônjuge ou unido de fato; de pessoas separadas de fato; de ex-unidos de fato; e de 

pessoas que nunca viveram sob as condições análogas às de cônjuges, além dos casos de 

divórcio, separação de pessoas e bens e de declaração de nulidade ou anulação de 

casamento.  

A legitimidade para intentar o processo pertence a qualquer um dos pais 

(art. 34.º, n.º 1, RGPTC) e ao Ministério Público (art. 34.º, n.º 3, RGPTC). Nos casos 

dos pais que se separaram de fato, dissolveram a união de fato ou nunca viveram em 

condições análogas às de cônjuges, a regra geral de legitimidade é mantida (art. 43.º, n.º 

3, RGPTC) e isso é de suma importância, principalmente nos casos em que os pais 

nunca viveram em condições análogas às de cônjuge, pois são vulneráveis a situações 

de abandono.49 

Este processo tem como objeto quatro questões relevantes: a determinação 

da residência da criança50; o modelo de exercício das responsabilidades parentais; o 

regime de convívio entre a criança e o progenitor não residente (conhecido como regime 

de visitas); e a pensão de alimentos. 

 No tocante à forma, o processo de regulação, de acordo com o artigo 12.º, 

RGPTC, é de jurisdição voluntária, então, não há um conflito de interesses, serve 

apenas para regular. Deste modo, a doutrina afirma que a função do tribunal nestes tipos 

de processos é de natureza materialmente administrativa.51 O processo, pois, segue 

os artigos 986.º e 987.º, CPC, no qual o julgador analisa e aplica a melhor solução de 

acordo com cada caso concreto. 

                                                             
48 Este diploma, que foi aprovado sob a Lei n.º 141/2015, revogou o DL n.º 314/1978, conhecido também 

como Organização Tutelar de Menores. Disponível em: 

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?ficha=101&artigo_id=&nid=550&pagina=2&t

abela=leis&nversao=&so_miolo=S. Acesso em 15/02/2019.  
49 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 26. 
50 Maria Clara Sottomayor acredita que os acordos de alternância de residência não devem ser admitidos, 

salvo casos excepcionais, principalmente quando se tratar de crianças em idade pré-escolar. Se referente a 

adolescentes, estes devem ser ouvidos. In SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 35. 
51 Idem, p. 28. 
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O artigo 1906.º, n.º 5, CC determina a atribuição da residência52 junto a um 

dos pais ou à terceira pessoa idônea (art. 1907.º, n.º 1, CC). Essa designação pode ser 

feita de duas formas: por acordo dos progenitores (apresentado na Conservatória de 

Registo Civil) ou através de uma decisão judicial.53 

O Código Civil estabelece situações em que haverá a regulação das 

responsabilidades parentais dos genitores que se divorciaram, se separaram ou que 

nunca viveram juntos. Tais casos apresentam a transição de um tipo de exercício 

conjunto pleno para um tipo de exercício mitigado54, seguindo a regra do artigo 1906.º, 

n.ºs 1 e 3, CC, na qual essas responsabilidades serão desempenhadas por ambos os pais 

quando se tratarem de questões de particular importância5556 e somente por um 

progenitor nas questões relativas ao dia a dia, de acordo com os artigos 1906.º, n.ºs 1 e 

3.57 

Após o advento da Lei n.º 61/2008, a regra é o exercício em comum das 

responsabilidades parentais, conforme o artigo 1906.º, n.º 1, CC, “sendo indiferente a 

existência ou não de acordo dos pais no sentido do exercício conjunto”58, salvo as 

exceções disciplinadas no Código Civil, nos artigos 1903.º e 1904.º (impedimento ou 

morte do outro); 1910.º (se a filiação estiver estabelecida a apenas um dos pais); e 

1906.º, n.º 2 c/c 1911.º, n.º 2 c/c 1912.º, n.º 1 (quando os progenitores não vivam em 

condições análogas a de cônjuges ou de unidos de fato ou não vivam mais nestas 

condições e o exercício comum seja considerado contrário ao interesse da criança)59.   

O critério legal60 para determinar o progenitor residente é do interesse da 

criança, analisando os meios de provas para saber qual dos pais desempenhava o papel 

                                                             
52 O Tribunal deve determinar a residência da criança de acordo com seus interesses (art. 1906.º, n.ºs 1, 2, 

5 e 7, CC e art. 40.º, n.º 1, RGPTC). 
53 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., pp. 29 e 30. 
54 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., pp. 241 e 242. 
55 É um conceito indeterminado, mas é possível extrair um da exposição de motivos da Lei nº 61/2008 

que “dá uma directiva, esclarecendo que tais assuntos são aqueles que se resumem a questões existenciais 

graves e raras na vida de uma criança, questões essas que ‘pertencem ao núcleo essencial dos direitos que 
são reconhecidos às crianças’”. In: BOLIEIRO, Helena e GUERRA, Paulo, A criança e a família, 2.ª 

edição, Editora Coimbra, 2014, p. 196, nota 24. 
56 Rita Lobo Xavier entende que as deslocações para o estrangeiro são uma questão de particular 

importância. In: XAVIER, Rita Lobo. Recentes Alterações ao Regime Jurídico do Divórcio e das 

Responsabilidades Parentais, Editora Almedina, 2010, p. 67. 
57 PINHEIRO, Jorge Duarte, ob. cit., p. 242. 
58 Idem, p. 243. 
59 Idem, p. 237. 
60 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., pp. 27 e 28. 
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da pessoa primária de referência. Além disso, este critério ajuda o tribunal a decidir pelo 

exercício exclusivo das responsabilidades parentais, de acordo com o artigo 1906.º, n.º 

2, CC. 

Qualquer que seja a decisão do tribunal – atribuição do exercício das 

responsabilidades em conjunto ou exclusivo –, o julgador deve sempre fundamentá-la 

com base no interesse da criança, sendo esta ouvida, como disciplina o artigo 4.º, al. i), 

Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo (LPCJP) e o artigo 12.º, da Convenção 

dos Direitos da Criança.  

Ressalta-se que esses acordos, após o divórcio, estão sujeitos ao controle 

judicial (arts. 1905.º e 1906.º, CC). Nos casos dos divórcios administrativos na 

Conservatória de Registo Civil, a homologação desse acordo deve ser fiscalizada pelo 

Ministério Público e, se qualquer alteração realizada pelo órgão não for aceita pelos 

cônjuges, este processo será remetido ao tribunal (arts. 1776.º-A, nº4, 1778.º e 1778.º-A, 

CC). Neste cenário, os Conservadores podem assumir um papel ativo no controle desses 

acordos, assistido pelo Ministério Público.61 

No caso de incumprimento do acordo ou da decisão, segundo o artigo 41.º, 

RGPTC, é possível que o tribunal, de ofício ou a pedido do Ministério Público ou das 

partes, determine o cumprimento coercivo, a condenação do remisso em multa, uma 

indenização em favor da criança e até a entrega desta. 

Nas situações em que o acordo não é homologado ou em que não há acordo 

por não atender os interesses da criança, enseja a aplicação do processo de regulação do 

exercício das responsabilidades parentais que é regido pelos artigos 34.º e seguintes, 

RGPTC. 

Necessário esclarecer que, mesmo que seja adotado o exercício unilateral 

das responsabilidades parentais, o progenitor não residente mantém a titularidade destas, 

pois “as consequências jurídicas da filiação mantêm-se intocáveis”62, porém não possui 

o poder de decisão. Ele é titular dos poderes-deveres das responsabilidades (art. 1878.º, 

n.º 1, CC), mas não pode exercê-los legalmente. Há, no entanto, algumas exceções 

como, por exemplo, o consentimento para adotar (art. 1981.º, n.º 1, al. c), CC) e a 

                                                             
61 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., pp. 32 e 33. 
62 Idem, p. 106. 
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escolha do nome próprio e do apelido do filho (art. 1875.º, n.º 2, CC), em que é 

necessária a autorização dos dois pais.  

Sua obrigação para com o filho vai além da prestação de alimentos (art. 

1905.º, CC), ele tem o “dever de colaboração”63, que consiste em incumbências que o 

genitor não residente deve praticar em eventualidades, por exemplo, o auxílio ao filho 

em caso de internamento hospitalar deste.64 

Por fim, dá-se importância à solução de conflitos pelo consenso, sendo este 

um dos princípios orientadores do RGPTC. Seu artigo 4.º cita a mediação familiar (art. 

1774.º, CC e art. 24.º, RGPTC), que traduz-se num meio extrajudicial 

(desjudiciarização65 do direito da família) e informal de resolução de litígios que 

estimula a “cooperação entre as partes, permite a estas exprimir as suas emoções e 

elimina a hierarquia que caracteriza a relação juiz/parte e advogado/cliente, revelando-

se um processo mais humano do que o sistema judicial”66 e que conta com uma equipe 

interdisciplinar de juristas e de psicólogos. Caracteriza-se por ser uma solução com o 

intuito de descongestionar os tribunais com processos de incumprimento ou de alteração 

desses acordos. 

Nesta perspectiva, Maria Clara Sottomayor67 entende que, relativamente à 

regulação das responsabilidades parentais, pelo superior interesse das crianças, a 

solução mais adequada não é a desjurisdicionalização, mas melhor capacitar o sistema 

judiciário para questões tão delicadas. 

                                                             
63 Idem, p. 107, nota n.º 219. 
64 Lembrando que, em relação aos processos iniciados após a Lei n.º 61/2008, este progenitor estará 
sujeito ao estatuto do progenitor co-exercente das responsabilidades parentais quanto às questões de 

particular importância (art. 1906.º, n.º 1, CC), podendo escolher entre consentir a realização destes atos 

ou não. Se houver a recusa da autorização para outros fins que não seja a proteção do interesse da criança, 

o outro progenitor poderá solicitar ao Tribunal o suprimento desta autorização daquele juntamente com a 

cessação do exercício do direito conjunto das responsabilidades, com base no instituto do abuso de direito 

(art. 334.º, CC), cf. SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 107. 
65 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., pp. 40. 
66 Idem, p. 36. 
67 Idem, p. 41. 
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1.4. Do Critério Legal do Superior Interesse da Criança   

De acordo com o Comentário Geral n.º 14 (2013) elaborado pelo Comitê 

sobre os Direitos da Criança, o termo “interesse superior da criança” possui uma 

natureza tripla68 que engloba: 

a) Um direito substantivo: as crianças possuem o direito de que, frente a inúmeros 

interesses, o seu seja considerado como prioridade, assim como que este direito 

seja sempre aplicado quando uma decisão afetar a criança, sendo esta uma 

obrigação dos Estados, conforme o artigo 3.º, n.º 1, da Convenção sobre os 

Direitos da Criança; 

b) Um princípio jurídico fundamentalmente interpretativo: diante de mais de uma 

interpretação sobre uma disposição jurídica, deve ser considerada a interpretação 

que melhor atenda ao superior interesse da criança; e 

c) Uma regra processual: quando o tribunal estiver perante uma decisão que 

envolva uma criança, deve ser realizada uma avaliação dos possíveis impactos, 

positivo ou negativo, da decisão sobre a criança, devendo esta ser bem 

fundamentada, indicando qual o superior interesse aplicado, os critérios que 

foram utilizados para determinar este interesse e como foi feita a análise do 

interesse superior relativamente a outras considerações.  

Baseando-se no princípio do superior interesse da criança69, deve-se 

observar alguns critérios que têm respaldo constitucional e legal. A criança, como já 

mencionado, tem direito à proteção da sociedade e do Estado, visando seu 

desenvolvimento integral (art. 69.º, n.º 1, da CRP); enquanto que compete aos 

pais garantir a segurança e a saúde da criança, seu sustento, educação e autonomia (art. 

1878.º, n.º 1, CC), sendo atribuído a eles o poder-dever de promover o desenvolvimento 

físico, intelectual e moral dos filhos (art. 1885.º, n.º 1, CC), a opinião da criança (art. 

                                                             
68 Comentário Geral n.º 14 (2013). Disponível em: https://www.cnpdpcj.gov.pt/direitos-das-

criancas/covencao-sobre-os-direitos-da-crianca/interesse-superior-da-crianca-pdf.aspx. Acesso em: 

28/08/2019. 
69 Para maior desenvolvimento acerca do superior interesse da criança, o Comitê dos Direitos da Criança 

elaborou o Comentário Geral n.º 14 (2013) para a melhor aplicação e entendimento deste princípio 

estabelecido no artigo 3.º, n.º 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança. 
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1878.º, n.º 2 e 1901.º, n.º 1, CC), não podendo colocar em perigo a sua segurança, 

saúde, formação moral ou a sua educação (art. 1918.º, n.º 1, CC).70 

Neste sentido, o progenitor escolhido como residente será aquele que atende 

a esses parâmetros, que não põe em perigo a vida, a saúde física ou mental dos filhos. 

Estes últimos são fatores de exclusão para a escolha de um dos pais para a 

guarda, é uma seleção negativa. Se ambos os progenitores não se encaixarem em algum 

destes critérios, o julgador deve tomar a decisão final entrando no que se chama de 

“halo do conceito”71. Este halo é definido pelas situações em que os genitores são 

igualmente ligados à criança e capazes de cuidar dela, sendo as únicas diferenças as 

questões ligadas, por exemplo, à afetuosidade e à disciplinariedade de cada genitor. 

São fatores com maior grau de subjetividade para chegar a uma decisão, 

pois exigem do julgador grande poder de valoração no momento de apurar os fatos. 

Assim, os princípios fundamentais fornecidos pela CRP e as normas éticas ou sociais 

são capazes de fornecer uma solução. Aqui, exige-se a sensibilidade do 

julgador. Carbonnier diz que os Tribunais de Família possuem “a originalidade de não 

ser, como noutros lugares, pelo menos exclusivamente, um instrumento de adaptação 

racional, mas incluir pelos menos uma parte de variabilidade sentimental”72. 

Isto quer dizer que o juiz, nestas situações mais complexas, fundamenta suas 

decisões com alguns elementos pessoais, valora os fatos de acordo com sua visão de 

mundo. Isso acarreta em alguns problemas, como a falta de transparência das sentenças 

em razão da indeterminação do conceito de interesse da criança, pois é uma forma de 

discricionariedade que afeta a segurança jurídica.  

O juiz deve, então, de acordo com Larenz, verificar os fundamentos do que 

se permite considerar como “correto” o primeiro resultado que foi achado conforme seu 

sentimento. Depois, iniciar um processo de separação entre os motivos puramente 

pessoais daqueles que são propensos ao consenso social, embasando, assim, sua decisão 

                                                             
70 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 43. 
71 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 43. 
72 Idem, p. 44. 
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neste último critério ou, pelo menos, fundamentando sua decisão de forma clara, 

exaustiva e transparente.73 

Juntamente com estes padrões, há alguns que ajudam no momento da 

fixação da residência da criança. É possível que o tribunal, de acordo com o artigo 38.º, 

al. b), RGPTC, demande uma audição técnica especializada, nos termos do artigo 23.º, 

RGPTC, com o intuito de avaliar as competências parentais e aferir a disponibilidade 

das partes para um futuro acordo acerca das responsabilidades parentais.  

No julgamento, é de extrema importância a audição e participação da 

criança, conforme disciplina o artigo 4.º, n.º 1, al. c), RGPTC, desde que ela tenha 

maturidade e idade para compreensão, e sempre auxiliada por profissionais 

especializados. Este papel relevante da criança no processo é um dos princípios 

orientadores do diploma. 

Neste sentido, um processo de divórcio que envolve a disputa pela guarda 

dos filhos, é comum que haja uma batalha de interesses dos adultos ao invés de focarem 

nos das crianças, principalmente nas situações que tratam de alienação parental. Desta 

forma, uma terceira pessoa nomeada pelo tribunal ou escolhida pela criança seria 

pertinente para transmitir, no processo, as verdadeiras necessidades da criança, despidas 

dos interesses dos pais.74  

Isto ocorre em razão do superior interesse da criança ser um conceito 

indeterminado e flexível75, então molda-se à realidade de cada criança. Esta 

flexibilização, infelizmente, pode vir a ser objeto de manipulação dos pais, quando eles 

defendem seus interesses em disputas legais relativas ao direito de guarda dos filhos e, 

alegando, nos casos de alienação parental, por exemplo, que a decisão que atenderá 

melhor o interesse do filho seria a de permanecer com um progenitor – alienante, na 

hipótese – ao invés de a criança estar sujeita a um ambiente saudável, convivendo com 

ambos os pais.  

Portanto, um dos principais interesses do menor – que foi adicionado pela 

Lei n.º 84/1995 ao artigo 1905.º, n.º 2, CC e alterado para o artigo 1906.º, n.º 7, CC pela 

                                                             
73 Idem, pp. 45 e 46, notas n.ºs 70 e 71. 
74 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 47. 
75 Comentário Geral n.º 14 (2013), idem. 
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Lei n.º 61/2008 – é o de manter a grande proximidade com os dois genitores: tanto com 

quem tem a guarda quanto com quem não a tem. É observado, também, conforme o 

artigo 1906.º, n.º 5, CC, a disponibilidade demonstrada por cada progenitor para 

promover as relações dos filhos com o outro.  

Estes são exemplos claros da intenção do legislador em manter os filhos 

conectados aos pais não guardiões e em dificultar a tentativa do pai residente em afastar 

a criança do outro, que poderia acarretar numa clássica conduta de alienação parental.   

1.5. Alteração da Regulação das Responsabilidades Parentais  

De acordo com o princípio da modificabilidade das decisões de regulação 

das responsabilidades parentais76, o artigo 42.º, RGPTC estabelece, restritivamente, que 

o incumprimento do acordo ou da decisão por parte dos genitores – ou da terceira 

pessoa a quem a criança foi confiada –, ou quando ocorrerem circunstâncias 

supervenientes que justifiquem a alteração das responsabilidades, legitimam o pedido de 

uma nova regulação, a requerimento do Ministério Público ou qualquer das partes.  

Um dos temas basilares dos pedidos dessa alteração é o de deslocação ou 

retenção internacional ilícita, que se encontra disciplinado na Convenção da Haia de 

1980.  

Este tópico será desenvolvido melhor nos próximos capítulos, mas, 

incialmente, é necessário verificar os motivos da mudança do progenitor guarda com a 

criança: seja profissional ou pessoal. A questão central é que essa deslocação criará 

obstáculos ao exercício do direito de visita de outro pai, ensejando processos sobre uma 

nova regulação.  

Tal situação deve ser analisada cuidadosamente, observando com um olhar 

crítico a legitimidade do Estado na intervenção do exercício do direito fundamental da 

livre circulação (art. 44.º, da CRP) sob a perspectiva do interesse do menor e da 

proteção da sua relação afetiva com os progenitores guardião e não guardião77.  

Nesta esteira, é preciso considerar alguns fatores78: 

                                                             
76 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 92. 
77 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 94. 
78 Idem, p. 95 e seguintes. 



25 
 

a) Os impactos na estabilidade da vida da criança: ao progenitor não guardião cabe 

o ônus da prova desses danos graves o bastante – consequências, por exemplo, 

na relação da criança com vizinhos, amigos, escolas – para impedir a mudança 

de residência da criança, com base nos artigos 3.º e 4.º da LPCJP ponderando 

com os danos causados pelo seu afastamento do progenitor guardião e da 

alteração de guarda, se for o caso; 

b) A vontade da criança: se o menor for um adolescente com idade e maturidade 

suficientes para opinar sobre a alteração da regulação das responsabilidades 

parentais tal fator será categórico. Porém, se o outro genitor for negligente com 

os filhos e colocar a sua saúde, segurança ou educação em perigo, esta vontade 

não será relevante; 

c) Relação da criança com o progenitor sem a guarda: com a deslocação da 

residência da criança, é quase inevitável que haja um afastamento na relação 

entre o pai sem a guarda e o menor. A questão, como pondera Maria 

Clara Sottomayor79, é que, hoje em dia, há uma facilidade para eles estarem 

sempre em contato através da internet e que seria possível, também, a aplicação 

de estadias mais longas para eles durante as férias, portanto essa mudança não 

afetaria tanto; 

d) A relação afetiva da criança com o progenitor residente: a decisão de mudança 

de residência com a criança é complicada e, ao levar tal questão para os tribunais 

a fim de conseguir a autorização, é possível que estes entendam que a inversão 

do exercício das responsabilidades parentais para o progenitor inicialmente sem 

a guarda seria o melhor. É necessário analisar caso a caso para verificar quão 

abalada a relação entre a criança e a pessoa de referência ficará, ainda mais 

quando a criança não possui idade ou maturidade suficientes para o 

distanciamento. Por isso, é fundamental a atuação interdisciplinar, contando com 

assistentes sociais e psicólogos, por exemplo. Terão que optar pela decisão que 

gere menos prejuízo à criança, que seria a permanência da criança junto à pessoa 

de referência, salvo em casos excepcionais de perigo para a saúde ou para a 

segurança da criança (art. 1918.º, CC). Esta seria a solução que mais se 

aproxima à vontade da lei, pois é a pessoa detentora da residência que exerce o 

                                                             
79 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 96. 
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poder-dever de fixar a residência da criança (arts. 85.º, n.º 1 e 1887.º, CC), 

evitando a excessiva intervenção estatal na família.   

Sendo assim, os tribunais somente intervêm quando não há acordo entre os 

pais e o progenitor sem a guarda recusa a autorização da alteração de residência e pede a 

permanência da criança no país de origem. Normalmente, o fundamento deste pedido é 

o dos danos à sua relação com a criança ou o seu enfraquecimento. Contudo, por trás 

destas justificativas, pode estar a verdadeira razão que é a de controle sobre o outro 

progenitor80.  

Obviamente, é preciso realizar a análise casuística para verificar as 

intenções de cada progenitor. Os tribunais não devem liminarmente alterar o exercício 

das responsabilidades parentais, pois, assim como o progenitor sem a guarda pode pedir 

a inversão do exercício apenas para mantê-lo sob seu controle, o genitor guarda pode 

querer deslocar-se com a criança apenas para quebrar a relação entre o outro genitor e a 

criança. 

Desta forma, seguindo a proposta do presente trabalho, o julgador deve 

examinar detalhadamente o caso concreto com o objetivo de averiguar se esta 

deslocação de residência não seria apenas uma forma de afastar o filho do progenitor 

sem guarda, sem vislumbrar os interesses do menor, acarretando na prática de alienação 

parental. 

 

  

                                                             
80 Idem, pp. 98 e 99. 
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CAPÍTULO 2: DA DESLOCAÇÃO OU RETENÇÃO INTERNACIONAL 

ILÍCITA 

2.1. Conceito 

Como fora mencionado, um dos problemas enfretados na zona da União 

Europeia é a deslocação ou retenção internacional ilícita de crianças por um dos pais 

que resolve voltar à sua terra natal ou que decide ir em busca de uma vida melhor em 

outro país europeu. 

Desta forma, foram criados mecanismos jurídicos para regular tal situação 

como a Convenção da Haia de 1980, a Convenção da Haia de 1996 e o Regulamento n.º 

2201/2003 que, em seu artigo 3.º, als. a) e b); artigo 7.º, n.º 2; e artigo 2.º, n.º 11, als. a) 

e b), respectivamente, definem a “deslocação ou retenção ilícita internacional de 

crianças”: 

 “Artigo 3.º, da Convenção da Haia de 1980  

 A deslocação ou a retenção de uma criança é considerada ilícita quando: 

 a) Tenha sido efectivada em violação de um direito de custódia atribuído a 

uma pessoa ou a uma instituição ou a qualquer outro organismo, individual 

ou conjuntamente, pela lei do Estado onde a criança tenha a sua residência 

habitual imediatamente antes da sua transferência ou da sua retenção; e 

b) Este direito estiver a ser exercido de maneira efectiva, individualmente ou 

em conjunto, no momento da transferência ou da retenção, ou o devesse estar 

se tais acontecimentos não tivessem ocorrido”. 

 “Artigo 7.º, da Convenção da Haia de 1996  

 (2) a remoção ou a retenção de uma criança deve ser considerada errônea 

quando – 

 a) ocorre uma ruptura dos direitos de custódia atribuídos a uma pessoa, a uma 

instituição ou outra pessoa, conjuntamente ou sozinho, sob a lei do Estado em 

que a criança era habitualmente residente imediatamente antes da remoção ou 

a retenção; e  

b) no momento da remoção ou da retenção aqueles direitos foram realmente 

exercidos, conjuntamente ou sozinho, ou deveriam ter sido exercidos, mas 

para a remoção ou a retenção”. 

 “Artigo 2.º, do Regulamento de Bruxelas II bis 

 Definições 

 Para efeitos do presente regulamento, entende-se por: 

 (...) 

 11. 'Deslocação ou retenção ilícitas de uma criança', a deslocação ou a 
retenção de uma criança, quando:  

a) Viole o direito de guarda conferido por decisão judicial, por atribuição de 
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pleno direito ou por acordo em vigor por força da legislação do Estado-

Membro onde a criança tinha a sua residência habitual imediatamente antes 

da deslocação ou retenção; e  

b) No momento da deslocação ou retenção, o direito de guarda estivesse a ser 

efectivamente exercido, quer conjunta, quer separadamente, ou devesse estar 

a sê-lo, caso não tivesse ocorrido a deslocação ou retenção. Considera-se que 

a guarda é exercida conjuntamente quando um dos titulares da 

responsabilidade parental não pode, por força de uma decisão ou por 

atribuição de pleno direito, decidir sobre local de residência da criança sem o 
consentimento do outro titular da responsabilidade parental”. 

Assim, é possível entender que a deslocação ilícita seria “quando a criança é 

ilicitamente levada por um dos progenitores para outro país, sem o prévio conhecimento 

e autorização escrita, assinada e reconhecida; ou, deslocou-se licitamente para outro 

país, mas não foi devolvida no momento em que o deveria ter sido, ficando nele retidas 

ilicitamente. Situação que ocorre com frequência aquando das férias no estrangeiro, em 

que um dos progenitores autoriza a viagem para o estrangeiro durante determinado 

período de férias, mas a criança não é, no fim desse período devolvida”81. 

Ademais, importa sublinhar que, em Portugal, a jurisprudência e doutrina 

majoritárias82 entendem que as deslocações para o estrangeiro a turismo não é uma 

questão de particular importância, ou seja, trata-se de um ato da vida corrente. Sendo 

assim, não é necessário pedir a autorização83 do outro progenitor nestes casos, o que 

facilita as saídas de Portugal e, consequentemente, as retenções ilícitas em outro Estado. 

2.2. Enquadramento Jurídico-legislativo 

A partir do conceito trazido pelos diplomas supracitados, é necessário 

desenvolver a importância de cada um neste tema.  

                                                             
81 FEITOR, Sandra Inês. Alienação Parental sob a Perspetiva do Novo Regime Geral do Processo Titular 

Cível. 1.ª edição. Editora Chiado, 2016, p. 154. 
82 Cf. Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 11/10/2017 (proc. n.º   

2782/07.0TMPRT-C.P1). Disponível em: 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/8d478dcf3fc38280802581d3004ef61f?

OpenDocument. Acesso em: 27/09/2019. Cf. também MELO, Helena Gomes et al. Poder Parental e 

Responsabilidades Parentais. 2.ª edição. Editora Quid Juris, Lisboa, 2010, p. 145; no mesmo sentido 

RAMIÃO, Tomé d’Almeida. O divórcio e questões conexas: regime jurídico atual (de acordo com a lei 

n.º 61/2008). 3.ª edição. Editora Quid Juris, Lisboa, 2011, p. 165. Cf. também PARDAL, Sofia Vaz e 
TAVARES, Teresa Silva. O consentimento parental para as férias no estrangeiro: o abuso na decisão. 

Disponível em: https://www.publico.pt/2018/12/12/sociedade/opiniao/consentimento-parental-ferias-

estrangeiro-abuso-decisao-1854430. Acesso em: 27/09/2019. 
83 Cf. MELO, Helena et al., ob. cit., p. 145, é possível que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

exija uma declaração escrita de ambos os genitores que autorize a saída do menor ao estrangeiro. Sendo 

assim, é aconselhável que os pais se informem das exigências feitas antes do embarque, pois, caso seja 

indispensável a autorização conjunta e um dos progenitores se recuse a concedê-la, será necessária a 

intervenção do Tribunal para dirimir tal situação, concedendo a permissão para a saída ao estrangeiro ou 

declarando que esta saída a turismo é um ato da vida corrente, sendo prescindível, assim, a autorização. 
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A Convenção da Haia de 25 de outubro de 1980, também chamada de 

Convenção sobre os Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças, foi elaborada 

para resguardar a criança ou minimizar, no plano internacional, os danos que ela 

pudesse sofrer caso fosse retida ilicitamente ou houvesse mudança de domicílio não 

autorizada, estabelecendo meios de regresso imediato da criança ao Estado de residência 

habitual e assegurando a proteção dos direitos de visita84, conforme seu artigo 1.º. Desta 

forma, é possível afirmar que o regresso da criança é uma "luta contra o tempo"85. 

No entanto, a Convenção determina 4 exceções quanto ao regresso:  

a) Quando a criança tiver sido deslocada há mais de um ano e for comprovado que 

ela já está integrada no novo ambiente (art. 12.º, §2º); 

b) Se a entidade ou pessoa se opuser, provando (art. 13.º, §1º): que o direito de 

custódia não era exercido efetivamente pelo seu titular – al. a)/1.ª parte; que o 

titular do direito de custódia havia consentido ou concordado posteriormente 

com a transferência ou retenção – al. a)/ 2.ª parte; que existe um risco grave de a 

criança, no seu regresso, ficar sujeita a perigos de ordem física ou psíquica, ou, 

de qualquer outro modo, ficar numa situação intolerável – al. b); 

c) Quando a criança se opõe ao regresso quando tenha atingido uma idade e um 

grau de maturidade que levem a tomar em consideração as suas opiniões sobre o 

assunto (art. 13.º, §2º); e 

d) Quando o regresso da criança não estiver de acordo com os princípios 

fundamentais relativos à proteção dos Direitos Humanos e das liberdades 

fundamentais do Estado requerido (art. 20.º).  

Portanto, o regresso da criança à família de origem apenas será adotada caso 

esta seja a decisão mais adequada para o seu bem estar, com base no princípio do 

                                                             
84 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças: entre a 

Convenção de Haia e o Regulamento de Bruxelas II bis. In: GONÇALVES, Rúben Miranda. Cadernos de 

Derecho Transnacional. 2015. Disponível em: 

http://www.cadernosdedereitoactual.es/ojs/index.php/cadernos/article/view/43/37. Acesso em 

10/02/2019. 
85 PINHEIRO, Luís de Lima, Deslocação e Retenção Internacional Ilícita de Crianças. In: Revista da 

Ordem dos Advogados, ano 74, Vol. III/IV, 2014. Disponível em: https://portal.oa.pt/upl/%7B40b76efc-

8042-4aa6-92d6-5aa473019980%7D.pdf. Acesso em 10/02/2019. 
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superior interesse da criança garantido seu desenvolvimento saudável.86 Neste sentido, 

fica clara a harmonia entre este ato normativo e a Convenção dos Direitos da Criança.87  

Entretanto, apesar de a Convenção da Haia ser uma norma muito avançada, 

apresenta vulnerabilidade no contexto da efetividade e da garantia do retorno rápido da 

criança à residência habitual, principalmente em relação à responsabilidade que o 

Estado para o qual a criança tenha sido deslocada ou esteja retida, pois estaria 

premiando o pai responsável pela retenção ou deslocação88. Então, como complemento, 

a União Europeia criou o Regulamento n.º 2201/2003, conhecido como Regulamento de 

Bruxelas II bis, disciplinando matérias acerca de competência, reconhecimento e 

execução de decisões em matéria matrimonial e de responsabilidade parental89, 

unificando as regras internacionais de juridição90.  

Desta forma, o artigo 11.º, do Regulamento determina as regras sobre o 

pedido de retorno da criança baseado na Convenção da Haia de 1980, estabelecendo 

duas restrições aos fundamentos de oposição ao regresso: 

a) O tribunal não pode recusar o regresso da criança com base no artigo 13.º, §1º, 

al. b), da Convenção da Haia da 1980, se ficar provado que foram tomadas todas 

as medidas a fim de garantir a sua proteção após o regresso, de acordo com o 

artigo 11.º, n.º 4; e 

b) O tribunal também não pode recusar o regresso da criança se a pessoa que o 

requereu não tiver tido a oportunidade de ser ouvida, de acordo com o artigo 

11.º, n.º 5. Além disso, deve ser ouvida a criança (n.º 2), a não ser que ela não 

tenha idade ou maturidade para tal. 

                                                             
86 MUNIZ, Jéssica Diniz Cristo. A Deslocação ou Retenção Internacional Ilícita como Forma de 

Alienação Parental. In: II Congresso Íbero-Americano de Intervenção Social – Direitos Sociais e 
Exclusão, Editora Lema D’Origem, 2018.  
87 PINHEIRO, Luís de Lima, ob. cit. 
88 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, Wrongful Removal or Retention of Children and the 

Brussels IIa Proposed Recast. In: ROZAS, José Carlos Fernández (dir.). Anuario Español de Derecho 

Internacional Privado. T. XVIII, 2018. 
89 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa. Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças: entre a 

Convenção de Haia e o Regulamento de Bruxelas II bis. In: GONÇALVES, Rúben Miranda, ob. cit. 
90 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa. Wrongful Removal ou Retention of Children and the 

Brussels IIa Proposed Recast. In: ROZAS, José Carlos Fernández (dir.), ob. cit. 
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Assim, é flagrante a suplementariedade destes diplomas, principalmente no 

aspecto de buscar a melhor decisão para a criança ao determinar seu regresso célere ao 

Estado habitual ou sua manutenção no Estado para o qual foi deslocada. 

Neste âmbito, em 19 de outubro de 1996, foi celebrado mais um ato 

normativo muito importante referente à cooperação internacional: a Convenção na 

Conferência da Haia de Direito Internacional Privado relativa à jurisdição, à lei 

aplicável, ao reconhecimento, à execução e à cooperação em matéria de 

responsabilidade parental (art. 1.º, n.º 2) e de medidas de proteção dos filhos – art. 3.º, 

salvo as exceções do art. 4º, als. b), e), g), h) e i) – até aos 18 (dezoito anos)91.  

Tal como o Regulamento, a Convenção regula a competência internacional 

e, quanto ao tema da responsabilidade parental, “o âmbito material de aplicação do 

Regulamento Bruxelas II bis, corresponde, em princípio, ao âmbito material de 

aplicação da Convenção de 1996”.92 Questão esta que será melhor desenvolvida no 

próximo tópico.  

Assim, é importante destacar que tais diplomas, com relação ao rapto 

internacional, instituem “uma obrigação internacional a cargo dos Estados, com vista a 

assegurar a reunião familiar”93, que é um direito contemplado na Convenção dos 

Direitos da Criança (art. 11.º) e na Convenção Europeia dos Direitos do Homem (art. 

8.º). 

Por fim, vale ressaltar que as matérias relativas à responsabilidade parental, 

no direito de conflitos português, têm como fonte primordial os tratados internacionais e 

os regulamentos europeus94, como demonstrado neste capítulo. Entretanto, é possível 

aplicar o direito português de forma residual.  

                                                             
91 PINHEIRO, Luís de Lima, Competência internacional em matéria de responsabilidade parental e 

medidas de proteção de crianças perante o Regulamento de Bruxelas II bis e a Convenção de Haia de 

1996. In: MOTA, Helena et al. (Coord.). Estudos Comemorativos dos 20 Anos da FDUP. Volume II, 

Editora Almedina, Coimbra, 2017, p. 83. 
92 PINHEIRO, Luís de Lima, Competência internacional em matéria de responsabilidade parental e 

medidas de proteção de crianças perante o Regulamento de Bruxelas II bis e a Convenção de Haia de 

1996. In: MOTA, Helena et al. (Coord.). Ob. cit., p. 84. 
93 RIBEIRO, Geraldo Rocha, Rapto Internacional: o problema internacional e instrumentos de resolução. 

In: FAZENDA, Maria Helena. O Direito Internacional da Família - TOMO I. CEJ, 2014. Disponível em: 

http://www.academia.edu/9362489/O_DIREITO_INTERNACIONAL_DA_FAM%C3%8DLIA. Acesso 

em 25/03/2019. 
94 PINHEIRO, Luís de Lima. Direito Internacional Privado. Volume II: Introdução e Direito de Conflitos 

– Parte Geral, 4.ª Edição, Editora Almedina, Coimbra, 2015, pp. 24 e 25. 
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Quanto à determinação do direito aplicável, é possível sua divisão em duas 

categorias. A primeira, relativamente às normas de conflito sobre a titularidade da 

responsabilidade e sobre o exercício da responsabilidade parental por força de lei, 

acordo ou ato unilateral, em que o direito de conflitos de fonte interna é substituído pelo 

da Convenção de 1996. A segunda, quanto ao exercício da competência das autoridades 

do foro, em que as medidas de proteção aos menores são tratadas de acordo com o 

direito do foro (art. 15.º, n.º 1).95 

Relativamente a este último grupo, para a hipótese do artigo 7.º, da 

Convenção da Haia de 1996, em que a criança fora deslocada ou retida 

internacionalmente de forma ilícita e em que a competência jurisdicional pertence ao 

Estado Contratante em que o menor residia habitualmente antes do fato, de acordo com 

o artigo 15.º, da Convenção, as autoridades deste Estado, em regra, devem aplicar a sua 

própria lei (n.º 1). Caso a criança, em razão da sua pessoa ou de seu patrimônio, possua 

uma conexão mais estreita com outro Estado, é possível aplicar a lei deste Estado (n.º 2) 

ou, se a residência habitual daquela for alterada para outro Estado Contratante, a lei 

deste Estado rege as condições da aplicação das medidas tomadas no Estado da 

residência habitual anterior desde a mudança (n.º 3).  

Desta forma, a regra do artigo 15.º, n.º 1, da Convenção é substituída pelas 

regras de conflito de fonte interna, aplicando-se, na hipótese do direito português, o 

artigo 30.º, CC, que utiliza a lei pessoal do menor. Isto ocorre de forma residual quando 

as autoridades portuguesas não se baseiam nas regras de competência do Regulamento, 

em razão do seu artigo 14.º – já que nenhum tribunal de um Estado-Membro é 

competente por força dos artigos 8.º a 13.º, – nem nas da Convenção de 1996, mas, sim, 

em regras de fonte interna.96 

2.2.1 Competência Jurisdicional 

Inicialmente, é necessário definir o termo “competência internacional”. A 

competência de um tribunal “é o complexo de poderes que lhe são atribuídos para o 

exercício da função jurisdicional”97. Quando se trata da competência no plano 

internacional, este conjunto de poderes será conferido a um tribunal que tratará de 

                                                             
95 PINHEIRO, Luís de Lima, ob. cit., p. 93. 
96 PINHEIRO, Luís de Lima, ob. cit., pp. 96 e 97. 
97 PINHEIRO, Luís de Lima. Direito Internacional Privado. Volume III: Competência Internacional e 

Reconhecimento de Decisões Estrangeiras, Editora Almedina, Coimbra, 2002, p. 17. 
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conflitos a nível internacional98, como, no tema em questão, do tribunal competente 

para julgar o retorno imediato da criança retida ou deslocada internacionalmente de 

forma ilícita. 

No que concerne à competência internacional, as fontes mais importantes 

são a Convenção da Haia de 1996 e o Regulamento (CE) nº 2201/2003 (Bruxelas II 

bis)99. 

Em Portugal, os temas de responsabilidade parental e de medidas de 

proteção às crianças têm sua regulamentação de competência, preliminarmente, pelo 

Regulamento Bruxelas II bis, havendo algumas exceções100: 

a) Artigo 14.º: caso, em respeito aos artigos 8.º a 13.º, nenhum tribunal de um 

Estado-Membro for competente, o regime aplicável que regulará a competência 

é a lei interna de cada Estado-Membro que, no caso de Portugal, será regido 

pelas regras internas de Direito Processual Civil internacional estabelecidas no 

Código de Processo Civil; 

b) Em situações de Portugal com um Estado não vinculado pelo Regulamento 

(Estado terceiro), mas contratante da Convenção de 1996, a Convenção é que 

regirá a competência do litígio quando a criança não residir habitualmente em 

um Estado-Membro. Nos casos em que a criança more num Estado-Membro, há 

divergências sobre a aplicação do Regulamento ou da Convenção; e 

c) Em litígios com Estados terceiros que são signatários apenas da Convenção da 

Haia de 1961 (Turquia e Macau), a competência é regulamentada pela 

Convenção de 1996, caso a criança resida em um Estado contratante.  

Antes de adentrar ao tema de competência para julgamento dos casos de 

deslocação ou retenção internacional ilícita, relativamente à Convenção da Haia de 

1980, tendo em vista que a grande finalidade dos diplomas mencionados é a garantia do 

rápido regresso das crianças – art. 1.º, al. a), da Convenção da Haia de 1980 –  e a 

proteção do superior interesse daquelas, é importante delimitar que esta se aplica à 

                                                             
98 PINHEIRO, Luís de Lima. Ibidem. 
99 PINHEIRO, Luís de Lima, Competência internacional em matéria de responsabilidade parental e 

medidas de proteção de crianças perante o Regulamento de Bruxelas II bis e a Convenção de Haia de 

1996. In: MOTA, Helena et al. (Coord.), idem, p. 82. 
100 Idem, pp. 82 e 83. 
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criança até aos 16 anos que tenha a residência habitual num Estado Contratante antes da 

violação do direito de visita ou custódia, conforme seu artigo 4.º.  

Para garantir o retorno, a Convenção determina que as autoridades centrais 

dos Estados requerente e requerido terão uma função substancial que é a cooperação 

entre si (art. 6.º) através do cumprimento de encargos (art. 7.º), como a localização (al. 

a)) e o cuidado para impedir outros danos à criança (al. b)), adotando procedimentos de 

urgência, como disciplina o artigo 11.º.  

Neste sentido, o artigo 8.º, da Convenção de 1980 determina que a 

tramitação processual pode se iniciar a partir de qualquer pessoa, organismo ou 

instituição reportando o fato da retenção ou deslocação ilícita à autoridade central101 da 

residência habitual ou de outro Estado Contratante e prestando assistência no processo, 

instruindo este com elementos comprovativos do ocorrido e requerendo o regresso da 

criança. E, se for o caso da autoridade central verificar que a criança esteja em um outro 

Estado Contratante, aquela deve tratar diretamente com a autoridade central deste 

Estado, de acordo com o artigo 9.º, ou, se não entender que não há indícios suficientes 

para realizar o pedido, deve rejeitá-lo fundamentadamente (art. 27.º).  

Supondo, assim, que o Estado requerente contacte o Estado requerido 

solicitando o retorno da criança com todos os indícios da ilicitude da deslocação, como 

supracitado, é possível que este venha a rejeitar o pedido de regresso da criança 

conforme os artigos 12.º, §2º, 13.º e 20.º, da Convenção de 1980.  

Desta forma, verifica-se grande conveniência do tribunal do Estado 

requerido em reter a criança nesse país, querendo proteger o progenitor que está em seu 

território. Portanto, o Regulamento de Bruxelas II bis veio restringir estas exceções ao 

regresso (art. 11.º, n.ºs 4 e 5) e determinar que a competência para estes casos é do 

tribunal do Estado-Membro onde a criança residia imediatamente antes da deslocação 

ou retenção internacional ilícita (art. 10.º, do Regulamento e art. 7.º, nº 1, da Convenção 

de 1996) e que o poder de decisão final também compete a este (Considerando nº 17). 

                                                             
101 A pessoa, o organismo ou a instituição pode dirigir-se diretamente à autoridade central, fazendo o 

pedido conforme a Convenção de Haia ou conforme o direito interno daquele Estado (art. 29.º), e, neste 

último caso, a Convenção de Haia não se aplicará, cf. GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, 

Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças: entre a Convenção de Haia e o Regulamento de 

Bruxelas II bis. In: GONÇALVES, Rúben Miranda, ob. cit. 
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Nesta esteira,  previamente ao Regulamento n.º 2201/2003, como já fora 

mencionado, foi elaborada a Convenção da Haia de 1996 que, complementando a 

Convenção da Haia de 1980, nivelou a importância da fixação da residência ao direito 

de custódia. Assim, cabendo aos pais o estabelecimento de residência do filho, esta não 

poderá ser alterada sem o consentimento do titular do direito de custódia ou sem o aval 

de ambos.102 

Ademais, esta Convenção de 1996, em seu artigo 5.º, nº 1, determina que as 

autoridades do Estado contratante da residência habitual da criança é que tem a 

competência para decidir sobre a proteção e patrimônio das crianças. Ainda, seu artigo 

7.º, n.º 1 fala da retenção ilícita e que o Estado em que a criança residia habitualmente 

antes da deslocação mantém a jurisdição. 

A importância da competência da residência habitual103 da criança antes da 

deslocação ou retenção ilícita se dá pelo fato de as autoridades deste Estado estarem 

mais próximas à sociedade em que o menor vivia e, por isso, conseguem avaliar melhor, 

de acordo com o princípio do superior interesse da criança, se este local é o mais 

adequado para ela voltar a residir, verificando o meio social e familiar em que ela se 

insere.  

Na situação em questão, conforme o artigo 7.º, n.º 1, da Convenção de 1996 

e o artigo 10.º, do Regulamento, respectivamente, a competência do tribunal da 

residência habitual da criança imediatamente anterior à deslocação ou retenção ilícita 

mantém-se respeitando as seguintes condições: 

 “Artigo 7.º, da Convenção da Haia de 1996 

 (1) Em caso da remoção errônea ou da retenção da criança, as autoridades do 

Estado-Contratante em que a criança era habitualmente residente 

imediatamente antes da remoção ou da retenção mantém sua jurisdição até 

que a criança adquira uma residência habitual no outro Estado, e 

 a) cada pessoa, instituição ou outra pessoa que possua direitos de custódia 

que concordou com a remoção ou retenção; ou  

b) a criança tem residido naquele outro Estado por um período de pelo menos 

                                                             
102 RIBEIRO, Geraldo Rocha. Rapto Internacional: o problema internacional e instrumentos de resolução. 

In: FAZENDA, Maria Helena, ob. cit. 
103 A definição de “residência habitual”, de acordo com o Tribunal de Justiça da União Europeia, no 

Processo C-523/2007, no acórdão de 02/04/2009, deve ser tido como o “local que revelar uma 

determinada integração do menor num ambiente social e familiar”. Disponível em: 

https://publications.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/6d05c087-3a60-4ebb-98b9-

83fb3b676609/language-pt. Acesso em 28/03/2019. 
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um ano após a pessoa, a instituição ou a outra pessoa que possui direitos de 

custódia tem ou deveria ter tido conhecimento do lugar da criança, nenhum 

pedido para o retorno realizado dentro desse período está ainda pendente, e a 

criança está estabelecida em seu novo meio ambiente”. 

 “Artigo 10.º, do Regulamento de Bruxelas II bis 

 Competência em caso de rapto da criança 

 Em caso de deslocação ou retenção ilícitas de uma criança, os tribunais do 

Estado-Membro onde a criança residia habitualmente imediatamente antes da 

deslocação ou retenção ilícitas, continuam a ser competentes até a criança 
passar a ter a sua residência habitual noutro Estado-Membro e:  

 a) Cada pessoa, instituição ou outro organismo titular do direito de guarda 

dar o seu consentimento à deslocação ou à retenção; ou  

 b) A criança ter estado a residir nesse outro Estado-Membro durante, pelo 

menos, um ano após a data em que a pessoa, instituição ou outro organismo, 

titular do direito de guarda tenha tomado ou devesse ter tomado 

conhecimento do paradeiro da criança, se esta se encontrar integrada no seu 

novo ambiente e se estiver preenchida pelo menos uma das seguintes 

condições:  

 i) não ter sido apresentado, no prazo de um ano após a data em que o titular 

do direito de guarda tenha tomado ou devesse ter tomado conhecimento do 
paradeiro da criança, qualquer pedido de regresso desta às autoridades 

competentes do Estado-Membro para onde a criança foi deslocada ou se 

encontra retida,  

 ii) o titular do direito de guarda ter desistido do pedido de regresso e não ter 

sido apresentado nenhum novo pedido dentro do prazo previsto na subalínea 

i),  

 iii) o processo instaurado num tribunal do Estado-Membro da residência 

habitual da criança imediatamente antes da deslocação ou retenção ilícitas ter 

sido arquivado nos termos do n.º 7 do artigo 11.º,  

 iv) os tribunais do Estado-Membro da residência habitual da criança 

imediatamente antes da deslocação ou retenção ilícitas terem proferido uma 
decisão sobre a guarda que não determine o regresso da criança”. 

Ademais, cumpre esclarecer que o texto da Convenção de 1996 é ligado à 

competência em matéria de responsabilidade parental e de medidas de proteção às 

crianças, portanto, com o advento do Regulamento comunitário, este predomina sobre o 

direito interno e convencional, ou seja, sobre a Convenção de 1996.104 

Logo, a competência internacional de regulação das responsabilidades 

parentais e a eficácia extraterritorial das decisões nos Estados da União Europeia – com 

exceção da Dinamarca – é regido pelo Regulamento n.º 2201/2003, sobrepondo-se à 

                                                             
104 RIBEIRO, Geraldo Rocha, Rapto Internacional: o problema internacional e instrumentos de resolução. 

In: FAZENDA, Maria Helena, ob. cit. 
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Convenção de 1996 no que tange às regras quanto à competência, ao reconhecimento e 

à execução.105  

Quanto à questão do regresso, como o Regulamento e as Convenções de 

1980 e de 1996 prezam pelo retorno célere do menor, aquele determina um processo 

urgente, conforme o artigo 11.º, no qual o tribunal requerido deva ser ligeiro para 

atender ao pedido do tribunal requerente, baseado nos requisitos da Convenção da Haia 

de 1980 num prazo de seis semanas (n.º 3).106 Já a Convenção de 1996 confere medidas 

urgentes, conforme seu artigo 11.º, apenas quando for imprescindível para a proteção do 

patrimônio ou da pessoa do menor (art. 7.º, n.º 3).  

Importante salientar que as autoridades do Estado da nacionalidade da 

criança ou um tribunal de outro Estado-Membro com o qual o menor tenha uma ligação 

peculiar só têm competência para tais questões de forma restrita se for para atender o 

melhor interesse da criança, de acordo com os artigos 8.º e 9.º, da Convenção de 1996 e 

o artigo 15.º, do Regulamento, devendo atender a requisitos específicos presentes nestes 

dispositivos.  

No caso da rejeição do pedido de retorno com substância no artigo 13.º, da 

Convenção de 1980, o Estado requerido deverá enviar sua decisão muito bem 

fundamentada ao Estado requerente e, após a recepção dos documentos (art. 11.º, n.º 6), 

o tribunal de origem da criança confere um prazo para as partes se manifestarem acerca 

desses elementos em até 3 meses (art. 11.º, n.º 7).  

Ocorre que, se o tribunal requerente determina o regresso da criança nos 

termos do artigo 11.º, n.º 8, esta decisão é reconhecida automaticamente e tem força 

executória no outro Estado-Membro, sem a necessidade de qualquer declaração 

posterior que lhe confira tal força no país onde será executada (supressão do exequatur) 

e sem oportunidade de ser contestada, conforme disciplina os artigos 40.º, al. b) e 42.º, 

n.º 1. Para que esta decisão tenha força executória automática, é necessário que o 

                                                             
105 RIBEIRO, Geraldo Rocha, Rapto Internacional: o problema internacional e instrumentos de resolução. 

In: FAZENDA, Maria Helena, ob. cit. 
106 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças: entre a 

Convenção de Haia e o Regulamento de Bruxelas II bis. In: GONÇALVES, Rúben Miranda, ob. cit. 
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tribunal de origem emita uma certidão (irrecorrível107), nos moldes do Anexo IV do 

Regulamento, e obedeça aos pressupostos dos artigos 41.º e 42.º.108 

Desta forma, é evidente que o estabelecimento de prazos reduzidos e do 

procedimento estabelecido no artigo 11.º, do Regulamento de Bruxelas II bis  

transmitem o caráter emergencial das diligências e têm o objetivo de assegurar o 

regresso rápido da criança ao Estado-membro requerente.109 

O Regulamento de Bruxelas II bis, portanto, pode ter dado, de acordo com 

Carlos Marinho110, “o mais decisivo passo no sentido de construção de um espaço de 

justiça sem fronteiras desenhado em prol do cidadão, marcado pela comunicação directa 

e permanente entre órgãos jurisdicionais e pelo reconhecimento recíproco das suas 

decisões (...)”. 

Neste contexto, um dos pontos mais importantes da Convenção de 1996 é o 

que determinou que as decisões de regulação do direito de visitas e as relativas ao 

regresso de crianças ilegalmente deslocadas ou retidas devem ser reconhecidas em todos 

os Estados signatários (art. 23.º, n.º 1), salvo em algumas situações muito restritivas, 

conforme determina o artigo 23.º, n.º 2, desta Convenção. A questão aqui é que o 

Regulamento eliminou toda e qualquer necessidade de reconhecimento e de 

confirmação da decisão do tribunal requerente que determine o regresso da criança.111  

Por fim, a título de crítica à coexistência da Convenção de 1996 e do 

Regulamento Bruxelas II bis, Luís de Lima Pinheiro entende que há tamanha 

complexidade estabelecida com o advento dos dois diplomas, ainda mais com 

diferenças entre si, que o faz questionar se a melhor decisão não seria deixar a questão 

da competência internacional deste tema adstrita somente à Convenção de 1996.112 

                                                             
107 MARINHO, Carlos, Violação do Direito de Visita, Retenção e Deslocação Ilícitas de Crianças - o 

Regulamento (CE) n.º 2201/03 (Bruxelas II bis) , a Convenção de Haia de 19/10/1996 e a Convenção de 

Haia de 1980. In: FAZENDA, Maria Helena, ob. cit. 
108 Idem. 
109 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, Aspectos Civis do Rapto Internacional de Crianças: entre a 

Convenção de Haia e o Regulamento de Bruxelas II bis. In: GONÇALVES, Rúben Miranda, ob. cit. 
110 MARINHO, Carlos, Violação do Direito de Visita, Retenção e Deslocação Ilícitas de Crianças - o 

Regulamento (CE) n.º 2201/03 (Bruxelas II bis) , a Convenção de Haia de 19/10/1996 e a Convenção de 

Haia de 1980. In: FAZENDA, Maria Helena, ob. cit. 
111 MARINHO, Carlos, Violação do Direito de Visita, Retenção e Deslocação Ilícitas de Crianças - o 

Regulamento (CE) n.º 2201/03 (Bruxelas II bis) , a Convenção de Haia de 19/10/1996 e a Convenção de 

Haia de 1980. In: FAZENDA, Maria Helena, ob. cit,. 
112 PINHEIRO, Luís de Lima, ob. cit, p. 93. 
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Diante de todo o exposto, a complementação destes importantes diplomas 

acerca da questão da deslocação ou retenção internacional ilícita de criança é evidente. 

2.3. Alterações ao Regulamento de Bruxelas II bis 

É importante ressaltar que, em 2016, houve a Proposta de Reformulação do 

Regulamento de Bruxelas II bis, que foi aprovada em junho de 2019 sob o Regulamento 

(UE) 2019/1111, com o objetivo de aprimorar estas regras, tornando os processos mais 

céleres, eficientes e transparentes, e que será aplicável a partir do dia 1.º de agosto de 

2022113, de acordo com o artigo 105.º, revogando o Regulamento (CE) 2201/2003 (art. 

104.º). 

Inicialmente, houve a proposta de uma concentração de competência 

jurisdicional (Considerandos n.º 22 e 41), em que haverá a especialização dos juízes 

com o objetivo de os processos chegarem a um fim de forma mais rápida. Isto pode ser 

considerado como um instrumento de cooperação dos juízes e das autoridades centrais, 

pois seriam poucos juízes especialistas, gerando mais confiança nas decisões, 

acarretando na maior consistência e uniformidade de critério nas decisões.114 

Em contribuição para o processo judicial mais rápido, o artigo 24.º, n.º 2 

afirma que o tribunal deverá decidir em até 6 (seis) semanas, salvo quando houver 

alguma circunstância excepcional que o impossibilite, conferindo mais 6 (seis) semanas 

para o exame de recurso, de acordo com o artigo 24.º, n.º 3. Isto já apresenta uma 

redução de duração do processo que, normalmente, é de 24 semanas115.  

O Tribunal de Justiça da União Europeia esclarece que este período não 

deve estar sujeito à condição de exaustão dos procedimentos da lei nacional do país para 

onde a criança foi deslocada ou está retida, principalmente nos casos em que as vítimas 

são crianças mais novas que possuem um desenvolvimento físico e psicológico rápido e 

cuja ligação emocional com o outro progenitor afastado pode desaparecer mais 

facilmente. Então, a determinação de somente uma apelação (art. 24.º, n.º 3), agrupando 

esta questão em todos os Estados contratantes, independentemente da lei nacional é uma 

                                                             
113 Exceto os artigos 92.º, 93.º e 103.º que serão aplicáveis a partir de 22 de julho de 2019, conforme o 

artigo 105.º do Regulamento. 
114 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, Wrongful Removal or Retention of Children and the 

Brussels IIa Proposed Recast. In: ROZAS, José Carlos Fernández (dir.), ob. cit. 
115 Comissão Europeia. Adoção de novas regras para melhorar a proteção das crianças no contexto de 

litígios parentais transnacionais. Disponível em: https://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-

3374_pt.htm. Acesso em: 28/08/2019. 
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providência positiva que impede que o progenitor que raptou a criança se beneficie com 

a demora  processual.116  

Há também um conjunto de medidas provisórias que o tribunal onde a 

criança se encontra poderá tomar para garantir a proteção da criança (Considerando n.º 

30). Assim, sabe-se que o artigo 13, n.º 1.º, al. b), do Regulamento estabelece que, se o 

Estado Membro proporcionar todas as condições de retorno da criança em segurança, 

não é possível recusar o retorno. A novidade é que o Estado Membro para onde a 

criança tenha sido deslocada ou em que está retida também pode adotar tais medidas 

para o retorno em segurança (art. 15.º, n.º 1, als. a) e b) e Considerando n.º 46), 

revelando mais uma medida de cooperação entre os Estados Membros. A Comissão 

ainda diz que, caso seja necessário, a criança seria levada à residência habitual onde a 

decisão deve ser tomada, o que aumenta a confiança entre as autoridades judiciais.117 

Entretanto, tais medidas têm um prazo de validade: o artigo 15.º, n.º 3 diz 

que elas cessarão assim que as medidas definitivas forem efetivamente tomadas pelo 

tribunal do Estado Membro competente quanto ao mérito do processo para garantir a 

proteção da criança. É uma providência que serve para aumentar a confiança entre os 

tribunais, pois, se o tribunal do Estado do rapto se considera capaz de tomar uma 

medida para proteger a criança, esta será tomada com a segurança de que acompanhará 

a criança até ao Estado de residência habitual, podendo reduzir a resistência da emissão 

da ordem de regresso.118 Isto demonstra como este novo Regulamento tem como um 

dos objetivos melhorar a cooperação119 entre as autoridades dos Estados Membros para 

que seja possível conciliar um processo rápido que alcance a melhor decisão para a 

criança.  

Cumpre ressaltar que, nestes casos mais delicados que envolvem crianças, 

ainda mais o rapto internacional, o tribunal deve sempre considerar a mediação, ou 

outros meios alternativos de solução de litígio, como uma forma de solução mais célere 

e que atenda melhor ao superior interesse da criança, de acordo com o Considerando n.º 

43 e os artigos 25.º e 79.º, devendo também respeitar o prazo de 6 (seis) semanas 

(Considerando n.º 42). Infelizmente, isto é difícil, pois nestes casos de rapto parental a 

                                                             
116 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, Wrongful Removal or Retention of Children and the 

Brussels IIa Proposed Recast. In: ROZAS, José Carlos Fernández (dir.), ob. cit. 
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relação entre os pais chegou a um nível muito extremo de desentendimento que torna 

quase impossível de chegarem a um consenso120. 

Ocorre que, assim como no Regulamento n.º 2201/2003, em situações 

excepcionais, o regresso pode ser recusado, mas esta decisão deve ser justificada, 

especificando os casos conforme a Convenção da Haia de 1980, de acordo com os 

Considerandos n.º 44 e 48. O artigo 29.º especifica o caso da recusa do regresso da 

criança que se baseia no artigo 13.º, §1.º, al. b), da Convenção, ou seja, quando houver 

graves riscos à criança se ela retornar à residência habitual anterior à deslocação ou 

retenção ilícita, ou no artigo 13.º, §2.º, da Convenção quando houver a recusa em razão 

da criança, por ter atingido certa idade e maturidade, se opor ao regresso à residência 

habitual, sendo sempre acompanhada pelas autoridades, verificando as circunstâncias 

casuísticas e a situação social da criança na residência habitual.  

Assim, o artigo 29.º, n.º 2, do Regulamento determina que a certidão emitida 

pelo tribunal que proferiu a decisão de recusa deve ser redigida e emitida na língua da 

decisão, mas que pode ser traduzida em qualquer outra língua oficial da União 

Europeia, desde que solicitada. Ainda, o n.º 4 do artigo 29.º afirma que o tribunal em 

que a criança tinha residência habitual pode exigir a uma parte que apresente a tradução 

ou transliteração desta decisão de recusa, conforme o artigo 91.º.  

Neste âmbito de superior interesse da criança (Considerando n.º 19), o 

Regulamento reformulado dá uma atenção especial à audição da criança, conforme as 

cirscuntâncias de cada caso, devendo o tribunal tomar todas as medidas a fim de 

oferecer à criança a oportunidade de expressar suas opiniões (Considerando n.º 39 e 

artigo 21.º), documentando as considerações da oitiva da criança na decisão, estando de 

acordo com a Convenção dos Direitos da Criança e a Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia. Impende frisar que o Regulamento apenas afirma que a criança deve 

ser ouvida, mas os procedimentos para tal é determinado pela lei do Estado Membro do 

tribunal em questão, em conformidade com o Considerando n.º 39. 

Relativamente à matéria de responsabilidade parental, excepcionalmente, é 

possível que haja a recusa no reconhecimento destas decisões, como no caso do regresso 

da criança ao Estado Membro onde residia habitualmente antes da deslocação ou 

                                                             
120 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, Wrongful Removal or Retention of Children and the 

Brussels IIa Proposed Recast. In: ROZAS, José Carlos Fernández (dir.), ob. cit. 
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retenção ilícita. O artigo 39.º elenca os fundamentos para tal rejeição, como, por 

exemplo, quando a decisão ferir o superior interesse da criança (n.º 1, al. a). Neste 

sentido, o artigo 56.º, n.º 4 afirma que é possível suspender o processo de execução da 

decisão se houver graves riscos de danos físicos ou psicológicos à criança em razão de 

circunstâncias temporárias que tenham surgido após a decisão ter sido proferida ou em 

razão de qualquer outra mudança circunstancial, mas que, logo findas tais 

circunstâncias, a execução deve prosseguir. Porém, se o grave risco perdurar por muito 

tempo, a autoridade competente em matéria de execução ou o tribunal pode solicitar a 

recusa da execução da decisão (art. 56.º, n.º 6). 

Esta constitui uma grande diferença em comparação ao Regulamento atual, 

tendo em vista que há a execução automática da decisão de retorno emitida pelo tribunal 

da residência habitual (art. 11.º, n.º 6 a 8) que resulta do artigo 42.º. Assim, esta 

flexibilidade no reconhecimento automático da execução da decisão de retorno da 

criança é positiva, pois tem como principal objetivo o superior interesse da criança e 

pode ser vista como uma maneira de aproximação aos avisos da Corte Europeia de 

Direitos Humanos.121  

Por fim, vale salientar o destaque das autoridades centrais (arts. 76.º a 78.º) 

para a cooperação nestes casos, que têm um papel ativo e muito importante para que 

seja tomada uma decisão que contribua para o desenvolvimento saudável da criança, 

conforme estabelece o princípio do superior interesse da criança. 

A partir desta breve análise, pode-se afirmar que as alterações realizadas 

foram positivas, beneficiando, principalmente, as crianças e os progenitores, tendo 

acesso a processos de regresso mais rápido e eficiente, de custo reduzido e com regras 

mais claras dos procedimentos que ocorrerão durante o processo.122  

  

                                                             
121 GONÇALVES, Anabela Susana de Sousa, Wrongful Removal or Retention of Children and the 

Brussels IIa Proposed Recast. In: ROZAS, José Carlos Fernández (dir.), ob. cit. 
122 Comissão Europeia, ob. cit. 



43 
 

CAPÍTULO 3: SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL versus ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

3.1. Conceito Interdisciplinar 

Em 1985, o psiquiatra norteamericano Richard Gardner, como já 

mencionado, introduziu o conceito fenomenológico da “Síndrome de Alienação 

Parental” (SAP) para definir “um distúrbio da infância que aparece quase 

exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação 

preliminar é a campanha demeritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela 

própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da combinação das 

instruções de um genitor (o que faz a ‘lavagem cerebral, programação, doutrinação’) e 

contribuições da própria criança para caluniar o genitor-alvo”123. Mas ressalta que, 

quando “o abuso e/ou negligências parentais verdadeiros estão presentes, a animosidade 

da criança pode ser justificada, e assim a explicação da Síndrome da Alienação Parental 

para a hostilidade da criança não é aplicável”124. 

De acordo com o autor, a síndrome é manifestada em três estágios125: 

a) leve: quando é iniciada, de forma branda, sutil, uma campanha para 

desmoralizar a imagem do genitor, que gera desgosto e culpa nos filhos e que cria 

momentos conflitantes com o alienado; 

b) moderado: neste ponto, as visitas do progenitor alienado começam a 

causar estresses e o filho começa a rejeitar a família daquele – se houver –, se 

distanciando do convívio do mesmo e defendendo o alienador; e 

c) grave: neste momento, a campanha difamatória está descarada, as visitas, 

excepcionais, e o convívio com a família do pai alienado, inexistente. O filho idolatraria 

o progenitor alienador e odiaria o progenitor alienado.  

A partir dos tipos apresentados, Gardner126 explica que a SAP se dá em 

razão do grupo de sintomas que a criança apresenta de forma independente e sem 

                                                             
123 GARDNER, Richard A. O DSM-IV tem equivalente para o diagnóstico de Síndrome de Alienação 

Parental (SAP)? Disponível em: http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap. Acesso em 
15/05/2019. 
124 Idem. 
125 MONTEZUMA, Márcia Amaral, Síndrome de alienação parental: diagnóstico médico ou jurídico? In: 

DIAS, Maria Berenice, ob. cit., p. 103.  
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justificativa, que tem como causa os atos da alienação parental. Ademais, o termo 

“síndrome” quer dizer que todos, ou a maior parte destes sintomas, são apresentados em 

conjunto, principalmente nos estágios de moderado ou grave, nomeadamente: 

“1) Uma campanha denegritória contra o genitor alienado.  

2) Racionalizações fracas, absurdas ou frívolas para a depreciação.   

3) Falta de ambivalência.  

4) O fenômeno do ‘pensador independente’.  

5) Apoio automático ao genitor alienador no conflito parental.  
6) Ausência de culpa sobre a crueldade a e/ou a exploração contra o genitor 

alienado. 

7) A presença de encenações ‘encomendadas’.  

8) Propagação da animosidade aos amigos e/ou à família extensa do genitor 

alienado”127. 

Diante desta exposição, o autor afirma que a SAP é um “subtipo” da 

alienação parental (AP) e que aquela seria mais facilmente detectada do que esta, tendo 

em vista que as crianças submetidas à AP podem apresentar diferentes transtornos. 

Desta forma, a SAP, como em outras síndromes, possui uma origem implícita: “a 

programação por um genitor alienante, conjuntamente com contribuições adicionais da 

criança programada”128 e é por isso que a SAP se encaixa no conceito de síndrome. 

No entanto, a expressão “síndrome” é bastante criticada por parte da 

doutrina, principalmente pelo fato da SAP não estar incluída no DSM129 nem no CID-

10130. Para o psiquiatra William Bernet, especialista em alienação parental, este instituto 

poderia ser um distúrbio mental ou um problema relacional (a V-Code), sendo, pois, 

acolhido no DSM-V. Afirma, ainda, que este fenômeno é um problema relacional grave 

e que merece o cuidado adequado, sendo inserido no diagnóstico do DSM.131 

Ocorre que, em maio de 2019, foi apresentado o CID-11 (Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) e o termo 

“alienação parental” foi reconhecido e registrado. Importante notar que a expressão 

“síndrome” não foi utilizada, pois está relacionada à uma doença médica, psiquiátrica. 

Este é um grande passo para o reconhecimento internacional da existência da alienação 

parental, que é considerada, de acordo com o CID, “um problema relacional do cuidador 

                                                                                                                                                                                   
126 GARDNER, Richard A., ob. cit. 
127 Idem. 
128 Idem. 
129 DSM: Manual Diagnóstico e Estatístico de Doenças Mentais. 
130 CID: Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. 
131 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 97. 
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com a criança e que leva a problemas do funcionamento, do desenvolvimento e que 

necessita atenção, pesquisa e de políticas públicas”132.  

3.2. Conceito Jurídico 

Além das considerações acerca da SAP, um ponto importante que Gardner 

ressalta é o de que esta não pode ser confundida com alienação parental, já que a criança 

pode ser alienada de várias maneiras, como pela acusação de abuso parental (físico, 

sexual ou emocional) ou por negligência parental, por exemplo, e não apenas pela 

lavagem cerebral realizada na SAP. Por isso, afirma que a SAP é um subtipo de 

alienação parental e que, portanto, a AP é uma causa da SAP.133 

O psicólogo Douglas Darnall define a alienação parental como “um 

conjunto de comportamentos, consciente ou inconsciente, que poderia provocar um 

distúrbio no relacionamento entre a criança e o pai-alvo”134. E, em seu livro Parental 

Alienation: Not in the Best Interest of the Children, apresenta as principais diferenças 

entre SAP e AP. 

Inicialmente, fala-se em SAP quando o foco é no comportamento da 

criança, pois é visível a recusa dela às visitas, o ódio injustificável ao progenitor 

alienado, ela não demonstra medo no tribunal, compartilha das crenças irracionais do 

pai alienante e não consegue enxergar nada de bom no outro progenitor. As crianças 

podem ainda ter motivos que pioram a alienação, pois os seus desejos de ter uma 

gratificação imediata ou de evitar o desconforto as tornam vulneráveis a ficar do lado do 

pai alienante, tornando-se, normalmente sem saber, defensores deste pai, sendo o porta 

voz do ódio dele. A SAP, no entanto, é excetuada, como já referido, se os abusos 

emocionais, físicos ou sexuais forem verdadeiros.135  

Por outro lado, a AP tem o cerne no comportamento dos pais. É importante 

salientar que os pais podem praticar a alienação parental, mas isso não quer significar 

                                                             
132 IBDFAM. OMS reconhece a existência do termo Alienação Parental e o registra no CID-11. 
Disponível em: 

http://www.ibdfam.org.br/noticias/6717/OMS+reconhece+a+exist%C3%AAncia+do+termo+Aliena%C3

%A7%C3%A3o+Parental+e+o+registra+no+CID-11. Acesso em: 07/08/2019. 
133 GARDNER, Richard A. Idem. 
134 DARNALL, Douglas. New Definition of Parental Alienation: What is the Difference between Parental 

Alienation (PA) and Parental Alienation Syndrome (PAS)? Disponível em: 

http://www.alienacaoparental.com.br/textos-sobre-sap. Tradução nossa. Acesso em 15/05/2019. 
135 DARNALL, Douglas. Parental Alienation: Not in the Best Interest of the Children. Disponível em: 

https://fr.scribd.com/document/16611335/PARENTAL-ALIENATION. Acesso em 15/05/2019. 
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que a criança vá necessariamente desenvolver a síndrome. O maior risco é que, se a 

SAP atingir um nível muito grave na criança, é quase impossível de reverter o processo 

e essa é a razão para que a prevenção e o estudo da alienação parental sejam tão 

importantes, pois é possível sua reversão pela educação na maior parte das vezes. Ele 

ainda salienta a relevância do papel dos advogados e do tribunal nestes casos, pois eles 

são os primeiros a terem o contato com a AP e estão em uma posição melhor para 

interromper o possível dano à criança.136 

Por fim, uma outra grande diferença é que a SAP exige que a criança seja 

ativa com a campanha difamatória do progenitor alvo. Então, se a criança consegue 

ignorar as tentativas constantes de difamação do outro progenitor, pela sua definição, 

não há SAP. Neste sentido, a alienação parental pode ocorrer bem antes do ódio do pai 

alienante entranhar nas convicções do filho em relação ao outro genitor.137 

A pedopsiquiatra Ana Vasconcelos, que se inspira no artigo “The Alienated 

Child A Reformulation of Parental Alienation Syndrome”, escrito pela psicóloga Joan B 

Kelly juntamente e pela professora de Direito Janet R. Johnston, entende que “o 

conceito de ‘criança alienada’ aponta para a chance de uma criança, a viver uma 

situação de conflito parental por ruptura da relação conjugal, poder estar a sofrer a 

manipulação da sua vontade por um dos progenitores com vistas do seu afastamento em 

relação ao outro, aplica-se quando a criança expressa, em relação a um dos progenitores 

e de modo aparentemente livre e persistente, convicções, crenças e sentimentos 

negativos e nada razoáveis, tais como zanga, raiva, aversão, rejeição e/ou medo, 

utilizando uma forma de expressão destes sentimentos muito despropositada face à 

vivência e à relação de filiação que a criança tem tido até essa altura com esse 

progenitor”138. 

A partir desta exposição introdutória, impende reforçar que a alienação 

parental, num contexto litigioso de rompimento de vínculo familiar, constitui um 

processo de desmoralização, normalmente, de um dos progenitores por aquele que não 

                                                             
136 DARNALL, Douglas, ob. cit. 
137 Idem. 
138 VASCONCELOS, Ana, Alienação parental e consequências na saúde mental da criança – 

Interdisciplinaridade na ligação da pedopsiquiatria com o Tribunal da Família e Crianças. In: CAÇAPO, 

Ana e LOPES, Edgar Taborda. O Fenómeno “Alienação Parental”: Mito(s) e Verdade(s). Disponível 

em: http://www.cej.mj.pt/cej/recursos/ebooks/familia/eb_AlienacaoParental2018.pdf. Acesso em 

10/05/2019. 
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superou muito bem o luto da separação, nutrindo sentimentos de desprezo, abandono e 

vingança. 

Desta forma, desesperado por atenção, o progenitor que se sente lesado 

encontra no filho uma espécie de instrumento para atingir o “responsável” pelo fim da 

família. Para isso, o guardião da criança tenta, de todas as formas, afastá-la do outro 

progenitor, como, por exemplo, denegrindo sua imagem para a criança, deslocando-o 

internacionalmente de forma ilícita e até acusando-o falsamente de abuso sexual.  

Nesta esteira, Maria Berenice Dias leciona no sentido de que “(...) 

‘alienação’ são os atos que desencadeiam verdadeira campanha desmoralizadora levada 

a efeito pelo ‘alienante’, que nem sempre é o guardião. Chama-se de ‘alienado’ tanto o 

genitor quanto o filho vítimas desta prática. (...) a expressão ‘alienação parental’, que 

identifica o processo consciente, ou não, desencadeado por um dos genitores – 

geralmente o guardião – para afastar a criança do outro. Este fenômeno também recebe 

o nome de implantação de falsas memórias”139. 

De acordo com Rodrigo da Cunha Pereira, a alienação parental “se expressa 

no âmbito jurídico como uma forma de violência contra criança ou adolescente, 

praticada, geralmente, pelo guardião. Trata-se de implantar na psiqué e memória do 

filho uma imago negativa do outro genitor, de forma tal que ele seja alijado e alienado 

da vida daquele pai ou mãe”140. 

Culturalmente, a atribuição de guardião residente se debruça sobre as mães, 

então, consequentemente, o maior índice de responsabilidade de alienação parental é 

associado às mulheres. Entretanto, a AP pode ser realizada tanto pelo pai, pela mãe ou 

por alguém que tenha alguma autoridade sobre o menor, mesmo que não seja guardião 

deste, e, também, pode recair sobre qualquer familiar, como tios e avós, por exemplo.141 

                                                             
139 DIAS, Maria Berenice, Alienação parental: um crime sem punição. In: DIAS, Maria Berenice, ob. cit. 

p. 16.  
140 PEREIRA, Rodrigo da Cunha, Alienação parental: uma inversão da relação sujeito e objeto. In: DIAS, 

Maria Berenice, ob. cit, p. 32-33.  
141 MUNIZ, Jéssica Diniz Cristo. A Visita Assistida e as Falsas Acusações de Abuso Sexual pelo 

Alienante. Tese de Conclusão de Curso, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2016. 
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No documentário A Morte Inventada142, são demonstrados estes casos. 

Além das acusações de alienação parental em relação às mães, são exibidas situações 

em que o pai era o alienador da mãe e em que a mãe tentava alienar o avô paterno a 

partir da denúncia de abuso sexual da criança. O presente trabalho, porém, será focado 

na alienação entre genitores apenas.   

Isto posto, é importante salientar que não há papeis de “bom” e “mau” nas 

hipóteses de alienação parental. É normal tentar atribuir a culpa a um dos pais, tendo em 

vista que a escolha do progenitor residente se baseia no pai que tem o melhor e mais 

saudável relacionamento com o filho, representando, assim, o melhor interesse da 

criança. Ocorre que o pai alienador não entende que está prejudicando seu filho e se 

sente tão vítima quanto o pai alienado.143 

Além disso, há situações mais delicadas em que um pai pode ser ambos: o 

alienado e o alienador, dependendo dos seus atos, ou que o papel de alienador pode se 

alternar entre os pais.144 Em relação à esta última, houve um julgado do Tribunal da 

Relação de Évora145 em que, num processo muito delicado de acusações de abuso 

sexual e de alienação parental, os exames médicos e psicossociais entenderam que não 

havia ocorrido o abuso sexual, porém a criança estava sofrendo de uma tentativa inicial 

de síndrome de alienação parental devido às campanhas de injúrias por parte de ambos 

os pais. 

Diante destes conflitos parentais, faz-se indispensável enfatizar que, quando 

o relacionamento dos pais termina, o que finda é a relação amorosa entre eles, não a 

responsabilidade com seus filhos, que será para sempre. Portanto, é necessário haver a 

separação destes dois assuntos e entender que a pessoa que mais sofre nestes casos é o 

filho, quem nunca deveria ter se tornado objeto de litígio dos pais. 

                                                             
142 MINAS, Alan. A Morte Inventada – Alienação Parental. DVD. Produção: Daniela Vitorino. Brasil. 

Rio de Janeiro: Caraminhola Produções, 2009.  
143 DARNALL, Douglas, ob. cit. 
144 Idem. 
145 Acórdão do Tribunal da Relação de Évora, de 25/06/2015 (proc. nº 960/11.6TMFAR.E1). Disponível 

em: 

http://www.dgsi.pt/jtre.nsf/134973db04f39bf2802579bf005f080b/555f58c8d1fe2c7a80257ef500355692?

OpenDocument&Highlight=0,ALIENA%C3%87%C3%83O,PARENTAL. Acesso em 20/05/2019. 
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3.3. Relevância no Contexto Jurídico 

A alienação parental, ou implantação de falsas memórias, tem sido um tema 

bastante debatido ultimamente no mundo jurídico, tendo em vista o aumento das 

alegações da sua prática nos processos de regulação do exercício das responsabilidades 

parentais. 

Há discussão acerca da sua existência no direito português e da sua 

aplicação nos tribunais, gerando insegurança jurídica. A doutrina majoritária portuguesa 

e internacional, como Sandra Inês Feitor e Maria Berenice Dias, e a jurisprudência têm 

abraçado a teoria da SAP e da alienação parental. 

No entanto, alguma doutrina, como Maria Clara Sottomayor, contesta a 

existência e a utilização da SAP nestes processos, porque entende que o estudo 

desenvolvido por Gardner teria o objetivo de impor a convivência dos pais com os 

filhos quando estes rejeitam as visitas. Além disso, seria uma tese preconceituosa à 

mulher, pois o afastamento da criança do outro progenitor seria culpa da mãe, que 

normalmente é guardiã residente.146 

Ocorre que, em razão deste assunto ser ventilado com maior frequência na 

doutrina e nos tribunais nos últimos anos, a SAP tem aparecido em vários processos de 

regulação de responsabilidades parentais, e até como forma de defesa em casos de 

alegação de abuso sexual, sem fundamento, mas isto não significa que tal instituto não 

exista, apenas quer dizer que sua aplicação é realizada de forma incorreta em algumas 

situações. E, em relação ao argumento discriminatório, como já explicitado, as mães 

costumam ser as guardiãs residentes por isso possuem maior suscetibilidade a serem 

acusadas de praticar a alienação parental.147 

Ainda, como os conceitos estão ligados, parcela da doutrina também 

repreende o instituto da alienação parental, entendendo que o termo está contaminado 

pela tese defendida por Gardner.148  

                                                             
146 SOTTOMAYOR, Maria Clara. Uma Análise Crítica da Síndrome de Alienação Parental e os Riscos 

da sua Utilização nos Tribunais de Família. Disponível em: http://julgar.pt/wp-

content/uploads/2015/10/073-107-Aliena%C3%A7%C3%A3o-parental.pdf. Acesso em 05/05/2019. 
147 MUNIZ, Jéssica Diniz Cristo, ob. cit. 
148 SOTTOMAYOR, Maria Clara, ob. cit., p. 301. 
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Ora, sendo o problema somente a questão de terminologia, de 

conceptualização, Sandra Inês Feitor propõe a substituição do termo “alienação” por 

“bloqueio afetivo e familiar”, por exemplo, já que “a conduta sob análise visa promover 

a rutura e desvinculação afetiva, visa buscar a exclusividade dos afetos e da convivência 

familiar, pelo que poderia ser mais ajustável a escolha de outra denominação que em si 

abarque todo o seu conteúdo e peso”149. As expressões “alienação afetiva”, “privação 

familiar/parental” também poderiam ser utilizadas, pois permitem abarcar outros 

membros familiares a quem podem ser atribuídos os atos alienantes. 

Cumpre salientar, porém, que o mais relevante não é a nomenclatura do 

fato, mas como seria possível impedir ou reparar os danos que são causados às crianças 

a partir destes atos. A atribuição do exercício das responsabilidades parentais em 

conjunto (art. 1906.º, n.º 1, CC) é uma forma de incluir os pais nas decisões mais 

importantes da vida da criança, estabelecendo um desenvolvimento familiar mais sadio 

a partir da convivência com ambos os pais. 

Portanto, é evidente que a “alienação parental configura descumprimento 

dos deveres inerentes à autoridade parental e precisa ser identificada para tornar efetivo 

o comando constitucional que assegura a crianças e adolescentes proteção integral com 

absoluta prioridade”150. 

3.4. Princípios 

Tomando partida dos estudos preliminares de alienação parental, é clara a 

desobediência a princípios constitucionais e convencionais. 

Luís Roberto Barroso entende que os princípios, em especial os 

constitucionais, são “(…) a porta pela qual os valores passam do plano ético para o 

mundo jurídico. Em sua trajetória ascendente, os princípios deixaram de ser fonte 

secundária e subsidiária do Direito para serem alçados ao centro do sistema jurídico. De 

lá, irradiam-se por todo o ordenamento, influenciando a interpretação e aplicação das 

normas jurídicas em geral e permitindo a leitura moral do Direito”151.  

                                                             
149 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 98. 
150 DIAS, Maria Berenice. Alienação parental: um crime sem punição. In: DIAS, Maria Berenice, ob. cit., 

p. 19.  
151 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. 3.ª edição. São Paulo. Editora Saraiva, 2011, p. 226-227.  
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Neste sentido, Canotilho reforça que tais princípios “pertencem à ordem 

jurídica positiva e constituem um importante fundamento para a interpretação, 

integração, conhecimento e aplicação do direito positivo”152. 

Inicialmente, é importante abordar um dos princípios basilares da sociedade: 

o princípio da dignidade da pessoa humana, instituído no artigo 1.º, da Constituição 

Portuguesa, no artigo 1.º, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 

1.º, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Tal princípio reflete 

diretamente no âmbito da família, sendo o pilar para a criação e desenvolvimento dos 

filhos, que é a origem da sociedade.  

Como sendo um direito humano, o princípio é indispensável para a 

formação do Estado Democrático de Direito e “está no núcleo essencial dos direitos 

fundamentais, e dela se extrai a tutela do mínimo existencial e da personalidade 

humana, tanto na sua dimensão física quanto moral”153. E, ainda, a “dignidade humana é 

pré-existente à Constituição, tendo valor próprio e vindo legitimar a atuação do poder 

político, obrigando à adoção de medidas internacionais e convenções protecionistas a 

fim de impedir a sua violação”154. 

Tendo em vista que a dignidade da pessoa humana é uma norma 

fundamental que confere supedâneo ao ordenamento jurídico e, consequentemente, ao 

direito de família, é possível inferir que os atos de alienação parental ferem este 

princípio.  

Impende, assim, relacionar este princípio com os direitos da criança. 

Primeiramente, vale destacar o princípio do superior interesse da criança que está 

instituído no artigo 3.º, n.º 1, da Convenção sobre os Direitos da Criança e no artigo 

24.º, n.º 2, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que exige que o 

Estado proteja as crianças, garantindo que todas as decisões tenham o seu interesse 

como objetivo e que os cuidados necessários sejam tomados quando os pais ou outros 

                                                             
152 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4.º edição. 

Coimbra. Editora Almedina, 1997, p. 1140. 
153 BARROSO, Luís Roberto, ob. cit., pp. 275-276. 
154 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 92. 



52 
 

responsáveis não sejam capazes de fazê-lo155. Na Carta Magna portuguesa, o artigo 69.º 

sublinha esta mesma relevância do papel do Estado no resguardo integral da criança. 

Nesta esteira, o direito à convivência familiar, que resulta do artigo 16.º, n.º 

3, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do artigo 8.º, n.º 1, da Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos e do artigo 36.º, n.º 6, da CRP, vem para auxiliar no 

agasalho do direito dos menores, reforçando a ideia de que, para um desenvolvimento 

saudável, a criança precisa crescer num ambiente ligado aos familiares.  

No âmbito legal, ainda é possível extrair a tentativa de estabelecer um 

ambiente harmonioso para os menores a partir dos artigos 1878.º, n.º 1 e 1906.º, CC, 

que exaltam a participação ativa e essencial dos pais – como o exercício conjunto das 

responsabilidades parentais –, acentuando os elos afetivos e repudiando qualquer tipo de 

negligência, exploração, discriminação, violência, dentre outros, o que inclui os atos de 

alienação parental. 

Como já explicitado, estes atos consistem em abuso emocional e 

psicológico, sendo considerado um mau trato infantil, já que o alienador está sempre em 

“busca da exclusividade e cuidado obsessivo com a criança, excluindo o outro 

progenitor dos convívios, afetos e cuidados, encarado como supérfluo e eventual na vida 

dos filhos”156.  

Portanto, ao utilizar a criança como um instrumento para atingir o outro 

progenitor ou um familiar, o alienante acaba por causar sequelas emocionais graves ou 

até irreversíveis, violando os direitos da criança e os princípios da dignidade da pessoa 

humana e do superior interesse da criança.  

                                                             
155 Convenção sobre os Direitos da Criança. Disponível em: https://www.unicef.pt/media/1206/0-

convencao_direitos_crianca2004.pdf. Acesso em 02/06/2019. 
156 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 100. 
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CAPÍTULO 4: A ALIENAÇÃO PARENTAL EM DIFERENTES 

ORDENAMENTOS JURÍDICOS 

4.1. Em Portugal 

Uma das autoras pioneiras que trouxe este assunto para Portugal foi a 

psicóloga Maria Saldanha Pinto Ribeiro. Ela fundou o Instituto Português de Mediação 

Familiar (IPMF) que tem o objetivo de, num contexto de separação litigiosa, com a 

mediação, os pais manterem um convívio com seus filhos de forma intensa e saudável 

para que ambos participem de forma ativa, deixando a dissolução do relacionamento 

alheia à relação entre pais e filhos. Esta é justamente uma das maneiras que permitem a 

inibição da alienação parental, pois faz com que os progenitores percebam que a sua 

(pretérita) relação a dois nada deve interferir naquela com seus filhos. 

De acordo com Maria Saldanha157, a alienação parental é um meio pelo qual 

o alienante decide interromper o convívio da criança com o outro genitor e que, nos 

casos mais extremos, chega a acusá-lo falsamente de abuso sexual, ocasionando 

situações quase que irreversíveis na relação pai-filho. Este comportamento traduz-se 

numa forma de abuso e maus tratos psicológicos ao menor.158 

Ocorre que, como já demonstrado, o tema alienação parental não é pacífico 

em Portugal e encontra resistência principalmente em autoras feministas, como Maria 

Clara Sottomayor, que entendem que a tese de Gardner é discriminatória em relação às 

mulheres. O que se ressalta diante este argumento é que, como qualquer teoria, em seu 

início, são necessários estudos para aperfeiçoá-la e estar apta a ser aplicada. Talvez, em 

razão da situação social, por ser uma época em que o machismo era mais enraizado – 

meados de 1980 –, a aplicação da alienação parental era realizada de forma indistinta e 

os tribunais não analisavam cada caso tão cuidadosamente como deveria ser, 

percebendo as mães sempre como alienadoras e os pais sempre como vítimas.  

Entretanto, este tempo passou e, apesar do machismo não ter sido extinto 

ainda, o feminismo ganhou mais espaço, sendo o princípio da igualdade mais respeitado 

nas decisões, além desses casos que envolvem a tutela de direito de crianças terem 

ganhado um olhar mais atencioso visando garantir o superior interesse delas, 

protegendo seu bem estar psíquico, moral e físico. 

                                                             
157 RIBEIRO, Maria Saldanha Pinto. Mediação familiar: perspectiva de futuro. Disponível em: 

http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/1202/1/LD_n4-5_16.pdf. Acesso em: 24/07/2019. 
158 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 97. 
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Hoje, há inúmeros julgados em que as acusações de alienação parental 

demonstram ser infundadas, sendo apenas um recurso para atrapalhar e postergar a 

resolução do caso. O Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 16/02/2017159, por 

exemplo, julgou um caso em que o pai era acusado do inadimplemento da obrigação de 

alimentos e que, em sua defesa, alegou que sofria de alienação parental por parte da 

mãe, o que se mostrou descabido posteriormente. 

Além disso, a título de exemplo de que não são apenas as mães acusadas de 

alienação, o mesmo Tribunal julgou um recente caso160, em 06/2019, de regulação das 

responsabilidades parentais em que a mãe entendia que a residência do menor deveria 

ser atribuída a ela ou que, pelo menos, fosse determinada a guarda alternada. Diante dos 

fatos e das provas, em razão do conturbado relacionamento com o filho, as visitas da 

mãe seriam realizadas, a princípio, de forma supervisionada no Espaço Família, tendo 

sido descartada a hipótese de alienação parental pela parte paterna. Assim, o Tribunal 

manteve a decisão recorrida em que os atos da vida corrente do menor são tidos sob o 

cuidado e responsabilidade do pai e os atos de particular importância, por ambos os 

pais. 

Em contrapartida, em outro julgado, houve o reconhecimento de alienação 

parental em um caso de reiterado incumprimento do regime de visitas por parte de uma 

mãe em que foi requerido o cumprimento coercitivo de visitas ao pai que, porém, 

devido ao grau de vulnerabilidade da criança, foi indeferido e, de acordo com a 

psicóloga designada pelo Tribunal, “enquanto a progenitora mantiver (impunemente) a 

postura de completa alienação do pai da vida da menor; reforçando na criança afetos 

negativos face ao mesmo, denegrindo a imagem daquele e desvalorizando o seu papel 

parental; não reconhecendo nem avaliando criticamente o facto de não estar a proteger a 

filha ao expô-la a assuntos que só aos adultos deveriam dizer respeito, não estarão 

reunidas condições para levar a cabo uma aproximação da criança ao pai”161. 

                                                             
159 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 16/02/2017 (proc. nº 1735/09.8TACSC.L1-9). 
Disponível em: 

http://www.dgsi.pt/jtrl.nsf/33182fc732316039802565fa00497eec/3e149659d48c1aee802580cb003b8acf?

OpenDocument&Highlight=0,aliena%C3%A7%C3%A3o,parental. Acesso em: 25/07/2019. 
160 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 06/06/2019 (proc. nº 3573/14.7T8FNC-C.L1-6). 

Disponível em: 
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OpenDocument&Highlight=0,aliena%C3%A7%C3%A3o,parental. Acesso em: 25/07/2019. 
161 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, de 27/09/2017 (proc. n.º 1985/08.4TBVNG.3.P1). 

Disponível em: 
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Neste sentido, o Tribunal da Relação do Porto decidiu que, apesar de não 

implementar o cumprimento coercitivo das visitas por não atender ao melhor interesse 

da filha, a mãe seria condenada ao pagamento de multa em razão deste incumprimento. 

Em um caso suscitado no Tribunal da Relação de Guimarães162, o Relator é 

categórico ao afirmar que há uma situação de alienação parental realizada pelos pais que 

têm dois filhos em que cada um mora com um progenitor. Ambos os pais, 

constantemente, submetiam o filho sob sua guarda à desmoralização do outro genitor 

com mensagens depreciativas com o objetivo de afastá-los um do outro. 

A partir de tais hipóteses supracitadas, é evidente que os tribunais têm 

colocado em prática o que boa parte da doutrina defende. Ana Teresa Leal, Procuradora 

da República, admite a teoria e esclarece que um dos meios para inibir a alienação 

parental é a aplicação do sistema de residência alternada, sendo incisiva ao afirmar que 

a discussão sobre a causa e se a alienação é ou não uma síndrome é irrelevante. Assim, 

o mais importante é combater as situações em que os pais com a guarda exclusiva 

invistam no incumprimento reiterado do regime de visitas com o objetivo de afastar o 

progenitor não residente do filho, que estão sendo instaurados com mais frequência nos 

tribunais de família e menores ultimamente.163 

Na mesma vertente, Sandra Inês Feitor164, uma das autoras mais influentes 

neste tema, realça a importância da manutenção das relações afetivas e do convívio 

familiar para o crescimento saudável da criança. Algumas alterações legislativas 

recentes vieram a confirmar a primazia do princípio do superior interesse da criança, 

como a Lei n.º 141/2015 – o Regime Geral do Processo Tutelar Cível – e a Lei n.º 

142/2015 (em especial o art. 4.º, als. a) e g)) que veio a alterar a Lei de Proteção de 

Crianças e Jovens em Perigo. Ambas as mudanças, visando o bem-estar e proteção dos 

menores, vêm sublinhar a intervenção do Estado com o objetivo de tentar dirimir 

quaisquer conflitos que os pais tenham para que não reflitam na criação dos filhos. 
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Disponível em: 
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163 LEAL, Ana Teresa, A residência alternada. In: CALDEIRA, Joana. A Tutela do Superior Interesse da 

Criança – TOMO I. CEJ, 2014. Disponível em: 
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Acesso em: 25/07/2019. 
164 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 205. 
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Desta forma, as situações de alienação parental são mais difíceis de perpetrar nas 

famílias. 

Portanto, a partir da citação dos julgados e das autoras supra, é possível 

afirmar que a alienação parental é um assunto que tem sido cada vez mais suscitado e 

discutido, demonstrando como o tema tem ganhado espaço e, então, relevância no 

contexto jurídico português. 

4.2. Na Europa 

Assim como em Portugal, a alienação parental tem sido reconhecida e 

difundida em outros países europeus. Neste tópico, serão demonstrados os estudos 

referentes ao tema em Espanha, França, Itália, Inglaterra e Alemanha e sua aplicação na 

jurisprudência. 

Inicialmente, em Espanha, juristas e psicólogos defendem a existência da 

(síndrome da) alienação parental de Gardner como um mal que assola muitas famílias 

espanholas. Dentre os especialistas, o psicólogo Ignacio Bolaños vai além e propõe 

outra terminologia: “síndrome da alienação familiar”, que seria uma forma de analisar a 

participação de todos os integrantes da família neste problema. Levar-se-iam em conta a 

evolução do casal até à separação, o contexto legal e a contribuição do pai alienado, não 

apenas as ações do pai alienante, tratando os protagonistas de tal conflito como “aceito” 

e “rejeitado”, denominações estas que acredita suprirem a vitimização dos termos 

“alienado” e “alienante”.165 Ademais, assim como Maria Saldanha supracitada, ele 

acredita que a mediação familiar é uma das formas mais eficazes para inibir a alienação 

parental no grau leve ou moderado, porém, quando no nível grave, a melhor opção seria 

terapias coercivas.166 

De forma contrária, os investigadores do Grupo de Investigación del 

Síndrome de Alienación Parental167, composto por psicólogas e advogadas, rechaçam 

este conceito com base, também, na teoria feminista de que a SAP seria utilizada para 

                                                             
165 BRIZ, Maria José. La Mediación y el Síndrome de Alienación Parental. Disponível em: 
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defender agressores sexuais e os acusados de maus tratos, desvalorizando os 

depoimentos das mulheres e dos filhos. Ocorre que, como já ventilado, não é qualquer 

acusação de alienação parental ou SAP que deve ser tida como verdadeira. É necessário 

o trabalho multidisciplinar casuístico para que seja comprovado ou afastado tal 

diagnóstico.  

Juntamente com este argumento, este estudo ainda traz a crítica de que a 

SAP não está incluída no rol de doenças reconhecidas no DSM nem no CID-10. 

Realmente, isto é um fato, entretanto a Real Academia Nacional de Medicina (RANM) 

de Espanha, no seu dicionário de termos médicos, incluiu a síndrome de alienação 

parental como uma das formas de maus tratos infantis168169, reafirmando e reconhecendo 

a importância da SAP, pelo menos, a nível nacional. 

Além da RANM, a alienação parental tem sido uma teoria acolhida pelos 

Tribunais espanhóis, inclusive pelo Tribunal Supremo. Desta forma, a seguir, serão 

apresentados dois julgados do Tribunal Supremo da Espanha em que é utilizada a 

definição de alienação parental, mas que não menciona expressamente seu nome.  

Em setembro de 2017, o Supremo julgou um caso em que uma criança de 12 

(doze) anos, desde a determinação da sua guarda compartilhada em 1.ª Instância, vinha 

tendo desentendimentos com seu pai, deixando claro que não queria ter uma relação 

mais próxima com ele sem nenhuma razão que justificasse. A decisão do Tribunal levou 

em conta a perícia judicial realizada que auxiliou o juízo de 2.ª Instância a manter a 

decisão a quo, que dizia que havia uma forte influência da mãe sobre a opinião da filha 

na questão da companhia do pai, fundamentando, claramente, a necessidade de um 

contato maior com o pai.170  

A sentença do Supremo foi clara ao afirmar que “(...) os progenitores são os 

que devem velar pela não influência negativa nas opiniões de sua filha, permitindo-lhe 

um harmônico desenvolvimento da sua personalidade, evitando as dependências 

                                                             
168 S.A.P. o Síndrome de Alienación Parental. Disponível em: 
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afetivas insanas e as manifestações verbais injuriosas contra o outro progenitor ou sua 

família”171. Ou seja, esta decisão rechaça qualquer comportamento parental que vise o 

afastamento do menor com o outro pai ou que dificulte seu relacionamento. 

Em um julgado mais recente do Tribunal, em uma situação que a guarda da 

filha foi invertida em favor do pai na sentença de 1.ª Instância, o relatório técnico 

afirmou que a criança estava sob forte influência da mãe que questiona e critica 

totalmente o pai, sendo certo de que isso prejudica seu desenvolvimento psicoevolutivo, 

sendo possível a aparição de sequelas no futuro. A progenitora atuava de forma a 

obstaculizar o convívio com o progenitor, não cumprindo o regime de visitas imposto 

previamente, tendo sido condenada cinco vezes em razão disso. Portanto, foi mantida a 

decisão de transferência da guarda da criança como uma maneira de evitar que os danos 

se tornem irreversíveis com base no interesse superior da criança.172 

Logo, mesmo sem mencionar explicitamente o termo “alienação parental”, 

seu conceito está intrínseco nos textos das decisões, o que corrobora a ideia 

anteriormente mencionada de que a nomenclatura pouco importa, que o foco está no 

trabalho para identificar o problema e combatê-lo da forma mais eficaz possível para 

que não cause mais prejuízo à criança. 

Assim como na Espanha, a França vem reconhecendo em sua doutrina e sua 

jurisprudência o fenômeno da alienação parental, entretanto, há mais resistência dos 

tribunais para aplicar tal instituto. 

Um dos nomes mais influentes da psicologia francesa na questão da SAP é 

Jean-Pierre Cambefort, que desenvolve sua análise no livro Familles éclatées, enfants 

manipules. Este autor cita um caso em particular referente à filha Elisa, que está no 

meio da briga dos pais Jean-Paul e Marie, em que esta pratica alienação em relação ao 

pai através da desmoralização da sua imagem e das mudanças das visitas de forma 

arbitrária.173   

                                                             
171 Decisão do Tribunal Supremo da Espanha, de 22/09/2019. Disponível em: 
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Relativamente aos tribunais franceses, um dos primeiros a reconhecer uma 

situação de alienação parental foi o Tribunal de Grande Instance de Toulon, na decisão 

de 04/06/2007. Neste processo, a psicóloga atuante percebeu que, em razão da mãe não 

querer a aproximação dos filhos ao pai a partir de discursos negativos sobre ele, as 

crianças começaram a desenvolver um sentimento de culpabilidade ao sentir vontade de 

vê-lo, permanecendo ao lado da mãe.174 O menor, ao escolher um dos pais, 

internalizando de que um pai é bom e outro, mau, encontra-se em um “conflito de 

lealdade”175. 

Ademais, a Cour de Cassation (Paris)176, em 2013, decidiu por inverter a 

guarda em prol do pai da criança por entender que ela passa por um processo de 

síndrome de alienação parental por parte da mãe e que, ao fixar a residência da menor 

junto ao pai, será possível protegê-la do discurso e das atitudes maternais que 

influenciam negativamente no equilíbrio da filha.  

Além destes casos, pela primeira vez na França, o Tribunal de Grande 

Instance de Lyon condenou um progenitor a 5 (cinco) meses de prisão, com um período 

de liberdade condicional de 3 (três) anos juntamente com a submissão de tratamentos 

médicos necessários pela prática de alienação parental em consequência da violência e 

da manipulação psicológicas.177 

Neste sentido, o Reino Unido também vem reconhecendo a alienação 

parental em seus julgados nos últimos anos. Antes, porém, este instituto era 

“relacionado a campanhas dos direitos dos pais e, como consequência, profissionais e 

tribunais demoravam para aceitar que esta análise poderia ser a correta”178. Nestes 

casos, a alegação era considerada apenas como uma acusação de um progenitor que está 

passando por um problema familiar com o ex-companheiro ou ex-cônjuge – o que pode 
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juin-2007-m-me-fremont-valette-juge-aux-affaires-familiales.html. Acesso em: 31/07/2019. 
175 PODEVYN, François e LIMAROLA, Pascale. Comprendre le Processus de L’aliénation Parentale. 

Disponível em: http://www.vaeter-aktuell.de/francais/Francois_Podevyn_-

_Comprendre_le_processus_de_l_alienation_parentale.pdf. Acesso em: 31/07/2019. 
176 Decisão da Cour de Cassation (Paris), de 23/06/2013. Disponível em: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000027631592. Acesso em: 

31/07/2019. 
177 Decisão do Tribunal de Grande Instance de Lyon, de 01/09/2015. Disponível em: http://jm2p.e-

monsite.com/pages/l-alienation-parentale-reconnue-dans-le-monde-aupres-des-tribunaux.html. Acesso 

em: 31/07/2019. 
178 WILEY, Francesca. Serious Parental Alienation – The Approach of the Courts and Practitioners in 

2016. Disponível em: https://www.familylawweek.co.uk/site.aspx?i=ed161124. Acesso em: 01/08/2019. 

Tradução nossa. 
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ocorrer em alguns casos em que a acusação é falsa. Assim, Francesca Wiley179, 

especialista em Direito da Família, reforça que deve haver uma apuração cuidadosa 

nestas hipóteses para entender o que realmente está acontecendo naquela família. 

Nesta esteira, para auxiliar os tribunais de família da Inglaterra, foi criado 

um instituto governamental chamado Children and Family Court Advisory and Support 

Service (Cafcass)180, em 2001, que conta com especialistas que ouvem as crianças e 

colocam seu bem estar em primeiro lugar, salvaguardando o seu superior interesse e 

ajudando na identificação dos casos de alienação parental. Ademais, os oficiais do 

Cafcass devem seguir a orientação de reportar quaisquer casos de alienação parental no 

decorrer de procedimentos familiares, chamada de Child Impact Assessment Framework 

(CIAF).181 

A título de exemplo da importância da atuação do Cafcass nos processos 

judiciais, em um julgado do England and Wales Family Court182, em 2016, um 

adolescente que tinha sua guarda atribuída ao pai, após anos de disputa entre os pais, 

teve o pedido de reversão de guarda para a mãe concedido de forma temporária, sendo, 

no entanto, determinado um oficial do Cafcass para ser seu guardião. Durante o 

processo, a mãe alegava que o filho estava sofrendo maus tratos psicológicos e físicos 

do pai, o que era confirmado pelo menor. O psicólogo Darren Spooner183, reconhecido 

por seu trabalho na área de alienação parental, trabalhou neste caso e foi categórico ao 

afirmar que tratava-se de uma situação de alienação da mãe em relação ao pai, tendo o 

adolescente escolhido o lado da mãe – conflito de lealdade como supramencionado.  

Relativamente à Itália, ainda não há uma regulamentação – como nos outros 

países europeus –, mas os tribunais também vêm dando a devida relevância. Entretanto, 

antes de adentrar no tema, é interessante sublinhar a semelhança entre alienação 

parental e o método de Foti, ocorrido em Bibbiano, Itália.  

                                                             
179 Idem. 
180 About Cafcass. Disponível em: https://www.cafcass.gov.uk/about-cafcass/?highlight=judgement. 

Acesso em: 01/08/2019. 
181 HUGHES, Laura and DZIOBON, Rebecca. Analysis: Parental Alienation and the new Cafcass 

Assessment Framework. Disponível em: https://www.familylaw.co.uk/news_and_comment/analysis-

parental-alienation-and-the-new-cafcass-assessment-framework. Acesso em: 01/08/2019. 
182 Decisão do England and Wales Family Court, de 19/10/2018. Disponível em: 

https://www.casemine.com/judgement/uk/5be95c332c94e0637b275e5b. Acesso em: 01/08/2019. 
183 Disponível em: https://www.familypsychologyreports.uk/. Acesso em: 01/08/2019. 
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Este foi um método desenvolvido por Claudio Foti, psicólogo, e por sua 

esposa Nadia Bolognini, terapeuta especialista em psicologia infantil. Eles são os 

fundadores do Centro de Estudo Hansel e Gretel, onde assistentes sociais, psicólogos e 

psicoterapeutas foram recentemente acusados de influenciar crianças a acreditarem de 

que haviam sofrido um abuso sexual por um ou pelos dois pais e, assim, serem afastadas 

deles a partir da elaboração de documentos falsos. Em consequência disso, as crianças 

acabaram por sofrer uma espécie de lavagem cerebral e tiveram falsas memórias 

implantadas, assim como ocorre na alienação parental, somente com o intuito destes 

menores serem levados para um orfanato, em que a gerente de serviços sociais da União 

Val d’Enza, Federica Anghinolfi, os confiava a suas amigas pessoais.184185  

Estes casos foram descobertos em julho de 2019 e têm cunho político e 

financeiro – o que não se assemelha aos casos de alienação parental –, mas que podem 

ser utilizados como exemplo de como as crianças podem ser influenciáveis a criar 

memórias que não ocorreram apenas por serem pessoas de confiança a lhe 

convencerem, como afirma a psicóloga Giuliana Mazzoni186. 

Nesta esteira, em 2018, o Tribunale Ordinario di Castrovillari julgou um 

caso em que o filho estava convencido de que havia sofrido abuso sexual e maus tratos 

pelo pai em razão da influência da mãe, que foi acusada da prática de alienação 

parental. Desta forma, o pai obteve a guarda exclusiva da criança, sendo esta 

supervisionada por 6 (seis) meses por um Conselho Consultivo para tratá-la 

psicologicamente com o objetivo de restaurar o vínculo afetivo com o pai que foi 

abalado.187  

Com o mesmo entendimento, o Tribunale Civile e Penale di Brescia, na 

sentença de 22/03/2019, reconheceu que a mãe, progenitora guardiã, praticava alienação 

parental em relação ao pai e decidiu por reverter a guarda exclusiva da criança em favor 

                                                             
184 MAZZOLA, Marcello. Dopo lo scandalo di Bibbiano urge riforma del diritto di famiglia. Disponível 

em: http://www.alienazione.genitoriale.com/dopo-lo-scandalo-di-bibbiano-urge-riforma-del-diritto-di-

famiglia-marcello-adriano-mazzola/. Acesso em: 01/08/2019. 
185 FACCHINI, Beppe. Inchiesta Angeli e Demoni, cos’è successo ai bimbi “strappati” di Bibbiano/ 

Prima puntata. Disponível em: https://www.fanpage.it/attualita/inchiesta-angeli-e-demoni-cose-successo-

ai-bimbi-strappati-di-bibbiano-prima-puntata/. Acesso em: 01/08/2019. 
186 MAZZONI, Giuliana. Il metodo di Bibbiano è lo stesso dell’alienazione parentale. Disponível em: 

http://www.alienazione.genitoriale.com/il-metodo-di-bibbiano-e-lo-stesso-dellalienazione-parentale/. 

Acesso em: 01/08/2019. 
187 Decisão do Tribunale Ordinario di Castrovillari, de 27/07/2018. Disponível em:   

https://www.alienazioneparentale.it/wp-

content/uploads/2018/07/sentenza_oscurata_728_18_tribunale_castrovillari.pdf. Acesso em: 01/08/2019. 
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dele, tendo em vista que os peritos forenses concluíram que o relacionamento da mãe 

com a filha era considerado nocivo para a criança.188 

Por fim, avançando para a Alemanha, demonstra-se que o país tem 

destinado esforços para combater a alienação parental189, principalmente com o modelo 

de guarda compartilhada como padrão nos processos de regulação de responsabilidades 

parentais, tendo em vista o superior interesse da criança.190191   

Nestes processos de regulamentação de visita, os tribunais têm 

diagnosticado o instituto da alienação parental, como no julgado do Tribunal de 

Ebersberg em que, de acordo com o especialista, a criança demonstrava sinais claros de 

síndrome de alienação parental, rejeitando o pai e sendo totalmente leal à mãe, que tinha 

a sua guarda. Ainda, o psicólogo detectou tiques nervosos na menor que foram 

“causados exclusivamente pelo comportamento obstrutivo do cuidador primário em 

relação à criança”192. 

Em outra decisão, o Tribunal Regional de Korneuburg193 proferiu uma 

sentença na qual condenou a mãe em mais de 10 (dez) mil euros em favorecimento do 

pai em razão do dano causado pela alienação parental à relação entre ele e o filho. Este 

julgamento foi emblemático e serviu para mostrar como a alienação parental é um tema 

grave e sério que compromete o bem estar psíquico e físico da criança. 

                                                             
188 Decisão do Tribunale Civile e Penale di Brescia, de 22/03/2019. Disponível em: 

https://www.alienazioneparentale.it/wp-content/uploads/2019/04/Sentenza-Tribunale-Brescia.pdf. Acesso 

em: 01/08/2019. 
189 Neues aus dem Umgangsrecht – Getrennt, geteilt: BGH sagt „Ja“ zum sog. Wechselmodell. 

Disponível em: https://www.schumacherlaw.com/umgangsrecht-2017-bgh-wechselmodell/. Acesso em: 

02/08/2019. Tradução nossa. 
190 Familiengericht ordnet Wechselmodell an – Kindeswohl geht vor. Disponível em: 

https://www.familienrecht.de/wechselmodell/anordnung-wechselmodell/. Acesso em: 02/08/2019. 
191 Em decisão recente (01.02.2017, XII ZB 601/15), o Tribunal Federal de Justiça (BGH) decidiu em 

sentido contrário a este entendimento, pois entendeu que, levando em conta o bem estar da criança no 

presente caso, não seria saudável para a criança revezar semanalmente entre a casa da mãe e a do pai. 
Baseou tal decisão no §1684.º, BGB que não restringe o modelo de guarda à compartilhada, podendo ser 

livremente escolhido um regime de acordo com o superior interesse da criança. Disponível em: 

https://www.familienrecht.de/wechselmodell/anordnung-wechselmodell/. Acesso em: 02/08/2019. 

Tradução nossa. 
192 Decisão do Tribunal de Ebersberg, de 03/2002. Disponível em: 

http://www.vaeternotruf.de/amtsgericht-ebersberg.htm. Acesso em: 02/08/2019. Tradução nossa. 
193 Decisão do Tribunal Regional de Korneuburg, de 02/07/2015. Disponível em: http://www.vaeter-

ohne-rechte.at/wp-content/Geldstrafe-gegen-Mutter-wegen-Besuchsboykott.pdf. Acesso em: 02/08/2019. 

Tradução nossa. 
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4.3. No Brasil 

Como é sabido, o Brasil foi um dos primeiros países a regulamentar a 

alienação parental. A partir da Lei n.º 12.318/2010, foi possível extrair um conceito, 

concedendo maior segurança jurídica e auxiliando os operadores do Direito ao 

identificá-lo em um caso concreto. Conforme o artigo 2.º da Lei, alienação parental é 

um ato de “(…) 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”194. 

Assim, é possível verificar o caráter mais abrangente da lei ao não restringir 

a prática da alienação parental aos progenitores, assim como não é imprescindível que o 

menor efetivamente rejeite o parente alienado, basta que o alienante inicie o processo de 

tentativa de atrapalhar a manutenção ou o estabelecimento dos laços afetivos com um 

dos pais ou com outra pessoa da família. Só é preciso estar atento ao fato de que não é 

qualquer manifestação de rejeição que pode ser considerado um ato de alienação 

parental.195 

Além do conceito, a lei traz uma lista de atos de alienação parental em seu 

artigo 2.º, parágrafo único: 

“Parágrafo único: 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”.196 

                                                             
194 BRASIL. Lei n.° 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: http//www.planalto. 

gov.br/ccvil_03/Ato2007-2010/Lei/Lei L12318.htm. Acesso em 06/08/2019. 
195 PEREZ, Elizio Luiz. Breves comentários acerca da lei da alienação parental (Lei 12.318/2010). In: 

DIAS, Maria Berenice. Idem, p. 44. 
196 BRASIL. Lei .n° 12.318, de 26 de agosto de 2010. Disponível em: http//www.planalto. 

gov.br/ccvil_03/Ato2007-2010/Lei/Lei L12318.htm. Acesso em 06/08/2019. 
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Importante ressaltar que este é um rol exemplificativo, apenas para nortear o 

julgador e facilitar a identificação de alguns casos, mas que podem existir outras formas 

de praticar a alienação. 

Neste sentido, a alienação parental trata-se de uma forma a objetificar a 

criança, o que é totalmente repudiado pelo artigo 5.º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA): “Art. 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, 

punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais”197. Ainda, o artigo 3.º, Lei 12.318/2010198 abarca o princípio da 

dignidade da pessoa humana, sendo claro ao afirmar que tal prática configura um abuso 

e mau trato infantil, “pois afeta a formação psicológica da criança ou adolescente em 

razão da reiterada implantação de falsas memórias e desqualificação do alienado”199. 

Seguindo para a tramitação processual, o artigo 4.º200 disciplina que a 

alienação parental pode ser admitida em ação autônoma ou incidentalmente e que, ao 

serem notados seus indícios, o processo seguirá de forma prioritária, já que a demora 

processual pode funcionar como aliada ao progenitor alienante. O juiz pode, em razão 

do seu poder geral de cautela, determinar a adoção de medidas provisórias para que seja 

preservada a integridade psicológica do menor e a manutenção do vínculo afetivo entre 

a criança e o progenitor alienados, com exceção dos casos em que o menor esteja em 

perigo. 

Em seguida, o juiz designa a elaboração da perícia psicológica ou 

biopsicossocial, determinando, de acordo com o artigo 5.º, a exigência da comprovação 

da habilitação profissional dos peritos, os elementos necessários para a realização do 

                                                             
197 BRASIL. Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: 

http//www.planalto.gov.br/ccvil_03/Leis/L80 69.htm. Acesso em 06/08/2019. 
198 “Art. 3.º. 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 genitor e com o grupo 

familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes 

à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda”. 
199 MUNIZ, Jéssica Diniz Cristo, ob. cit. 
200 “Art. 4.º. 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.  

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”. 
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laudo pericial e o prazo de 90 (noventa) dias para a sua apresentação, podendo ser 

prorrogado de forma justificada. 

O trabalho interdisciplinar de profissionais habilitados é essencial, de 

acordo com o artigo 151, do ECA201, conferindo subsídio para o melhor 

desenvolvimento do trabalho do Judiciário. Com a ajuda destes profissionais, será 

possível a identificação mais breve da alienação parental e, assim, os danos emocionais 

e psíquicos não serão tão graves. Tratando-se de um abuso psicológico e de um mau 

trato, o menor adquire lesões que irão refletir nas suas relações sociais futuras, tendo um 

desenvolvimento emocional inadequado, já que sua psique é similar à do alienante. 

Tornam-se “impossibilitados de amadurecer sua personalidade, porque têm como 

modelo um genitor psiquicamente infantilizado”202. 

A advogada Melissa Barufi, especialista em Direito de Família e Sucessões 

reconhece a importância deste trabalho interdisciplinar, tendo em vista que “através 

desse novo formato garante-se um atendimento completo, complexo e sistêmico dos 

envolvidos nas dinâmicas mais obscuras das relações familiares. Utilizando-se de áreas 

distintas, mas conexas, o direito de família avança na direção da complementaridade, 

abrindo seu potencial de atuação não só para atender a situação já instalada, mas como 

possibilidade de combater, de prevenir e de minimizar os danos decorrentes da 

alienação parental”203. 

Inclusive, o novo Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, instituído pela 

Lei n.º 13.105/2015, nos seus artigos 481 e 482, determina a importância da 

participação dos peritos judiciais para assistir o juiz e, assim, ele poder apurar melhor os 

fatos do caso. 

A partir da análise dos laudos periciais, sendo comprovada a prática da 

alienação parental, o artigo 6.º da Lei traz algumas providências que o juiz poderá tomar 

em relação aos pais ou responsáveis alienantes:  

                                                             
201 “Art. 151. Compete à equipe interprofissional dentre outras atribuições que lhe forem reservadas pela 

legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na audiência, e bem 

assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, prevenção e outros, tudo 

sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do ponto de vista 

técnico”. 
202 ARAÚJO, Sandra Maria Baccara, O genitor alienador e as falsas acusações de abuso sexual. In: DIAS, 

Maria Berenice. Idem, p. 209. 
203 BARUFI, Melissa Telles, Alienação parental – Interdisciplinariedade: um caminho para o combate. In: 

DIAS, Maria Berenice. Idem, p. 237.  
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“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;  

II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado;  

III -  estipular multa ao alienador;  
IV - determinar acompanhamento psicológico e/ou biopsicossocial;  

V - determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou sua 

inversão;  

VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;  

VII - declarar a suspensão da autoridade parental.  

Parágrafo único. Caracterizado mudança abusiva de endereço, inviabilização 

ou obstrução à convivência familiar, o juiz também poderá inverter a 

obrigação de levar para ou retirar a criança ou adolescente da residência do 

genitor, por ocasião das alternâncias dos períodos de convivência 

familiar”.204 

Este rol também não é taxativo, podendo ser utilizadas medidas dispostas no 

ECA de acordo com a necessidade casuística e conforme o princípio do melhor 

interesse do menor, disciplinado no artigo 227, da Constituição Brasileira205. O artigo 

129, ECA é um dos dispositivos que podem ser aplicados nestes casos, in verbis:   

“Art. 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável:  

I - encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de 

proteção, apoio e promoção da família; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 

2016)  

II - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e 
tratamento a alcoólatras e toxicômanos;  

III -  encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico;  

IV - encaminhamento a cursos ou programas de orientação; 

V - obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência e 

aproveitamento escolar;  

VI - obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento 

especializado;  

VII - advertência;  

VIII - perda da guarda; 

IX - destituição da tutela;  

X - suspensão ou destituição do poder familiar. (Expressão substituída pela 
Lei nº 12.010, de 2009) Vigência”206. 

Assim, tendo em vista a gravidade das consequências da prática da 

alienação parental para a criança, a doutrina predominante brasileira entende que, além 

                                                             
204 BRASIL. Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: 
http//www.planalto.gov.br/ccvil_03/Leis/L80 69.htm. Acesso em 07/08/2019. 
205 “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”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm. Acesso em: 07/08/2019. 
206 BRASIL. Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: 

http//www.planalto.gov.br/ccvil_03/Leis/L80 69.htm. Acesso em 07/08/2019. 
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das sanções previstas na Lei da Alienação Parental e no ECA, possa haver uma 

responsabilidade civil do alienador por abuso de direito207. E, ainda, caso o progenitor 

alienado seja o provedor da obrigação de alimentos, esta cessará, em razão da alienação 

parental ser considerada um ato de indignidade208, seguindo o artigo 1.708, parágrafo 

único, CC209. 

Para análise do cabimento da responsabilidade civil, a partir dos elementos 

fundamentais: a culpa, quando o agente tem a intenção de causar um dano; o dano, o 

bem lesado; e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano causado. Será, portanto, 

necessário analisar a alienação parental como uma conduta antijurídica praticada contra 

o outro progenitor, descumprindo o princípio do melhor interesse da criança, causando-

lhe uma lesão de natureza imaterial ao bem psicológico – que é o nexo de causalidade 

entre a ação do alienante e os danos sofridos em razão desta. Neste caso, a reparação 

civil que advém da alienação parental independe de culpa.210 

Na esfera penal, houve o projeto legislativo de n.º 4488/2016 que aditava a 

criminalização da alienação parental no artigo 3.º da Lei n.º 12.318/2010:  

“…1.º - Constitui crime contra a criança e o adolescente, quem, por ação ou 

omissão, cometa atos com o intuito de proibir, dificultar ou modificar a 

convivência com ascendente, descendente ou colaterais, bem como àqueles 

que a vítima mantenha vínculos de parentalidade de qualquer natureza. 

Pena – detenção de 03 (três) meses a 03 (três) anos 

§ 2.º O crime é agravado em 1/3 da pena: 

I – se praticado por motivo torpe, por manejo irregular da Lei 11.340/2006, 

por 
falsa denúncia de qualquer ordem, inclusive de abuso sexual aos filhos; 

II – se a vítima é submetida a violência psicológica ou física pelas pessoas 

elencadas no § 1.º desse artigo, que mantenham vínculos parentais ou 

afetivos 

com a vítima; 

III – se a vítima for portadora de deficiência física ou mental; 

§ 3.º Incorre nas mesmas penas quem de qualquer modo participe direta ou 

indiretamente dos atos praticados pelo infrator. 

§ 4.º Provado o abuso moral, a falsa denúncia, deverá a autoridade judicial, 

ouvido o ministério público, aplicar a reversão da guarda dos filhos à parte 

inocente, independente de novo pedido judicial. 

                                                             
207 TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil, 2.ª edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, 2012, p. 

1198. 
208 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Alienação parental: uma inversão da relação sujeito e objeto. Idem, p. 

38. 
209 Art. 1.708, parágrafo único, CC: “Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a 

alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor”. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm. Acesso em: 07/08/2019. 
210 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Alienação parental: uma inversão da relação sujeito e objeto. Idem, pp. 

38 e 39. 
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§ 5.º - O juiz, o membro do ministério público e qualquer outro servidor 

público, ou, a que esse se equipare a época dos fatos por conta de seu ofício, 

tome ciência das condutas descritas no §1.º, deverá adotar em regime de 

urgência, as providências necessárias para apuração infração sob pena de 

responsabilidade nos termos dessa lei…”. 

Ocorre que, em 19 de junho de 2018, o projeto de lei foi retirado de pauta a 

requerimento do próprio Deputado Federal autor, Arnaldo Faria de Sá.211 Infelizmente, 

tal projeto não seguiu em frente, o que poderia ajudar a inibir a prática de tais atos, 

porém não haver uma tipificação específica não coíbe a aplicação da responsabilidade 

penal212 que encontra supedâneo no artigo 330, CP, para o caso de o alienante 

descumprir uma decisão judicial que regulou o direito de convivência, com pena de 

detenção de 15 (quinze) dias a 6 (seis) meses e multa; e no artigo 339, CP pelo crime de 

denúncia caluniosa, nos casos de o alienante acusar falsamente o progenitor alienado de 

um crime, dando causa à instauração de uma investigação policial ou a um processo 

judicial, sabendo que o acusado é inocente, com pena de reclusão de 2 (dois) a 8 (oito) 

anos e multa. Além do Código Penal, encontram-se penalizações no ECA, nos artigos 

232213 e 236214, por submissão do menor a vexame ou constrangimento e pelo 

impedimento ou por atrapalhar a atuação de autoridade judiciária ou do membro do 

Conselho Tutelar ou Ministério Público. 

Relativamente à guarda da criança, é possível dizer que a implantação da 

guarda compartilhada215 é uma forma eficaz de inibir a alienação parental, tendo em 

vista que é possível ter a presença dos dois pais e ter a tomada das decisões mais 

importantes da criança a partir de uma visão conjunta, participando ativamente de sua 

vida, sendo isso o necessário para a criança ter um desenvolvimento saudável. Ocorre 

                                                             
211 Projeto de Lei n.º 4.488/2016. Disponível em: 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2077676. Acesso em: 

07/08/2019. 
212 PEREZ, Elizio Luiz, Breves comentários acerca da lei da alienação parental (Lei 12.318/2010). In: 
DIAS, Maria Berenice. Ob. cit., p. 62. 
213 “Art. 232. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a 

constrangimento: Pena - detenção de seis meses a dois anos”. BRASIL. Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 

1990. Disponível em: http//www.planalto.gov.br/ccvil_03/Leis/L80 69.htm. Acesso em 07/08/2019. 
214 “Art. 236. Impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou 

representante do Ministério Público no exercício de função prevista nesta Lei: Pena - detenção de seis 

meses a dois anos”. BRASIL. Lei n.° 8.069, de 13 de julho de 1990. Disponível em: 

http//www.planalto.gov.br/ccvil_03/Leis/L80 69.htm. Acesso em 07/08/2019. 
215 No Brasil, há a Lei n.º 13.058/2014 que disciplina a guarda compartilhada. 
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que, em alguns casos, esta modalidade de guarda não é possível e, por isso, o artigo 7.º 

da Lei216 determina a possibilidade de impor a guarda unilateral.  

Uma outra opção para tentar coibir a alienação parental é a utilização da 

mediação judicial obrigatória para chegar à resolução consensual da controvérsia, 

principalmente nas ações de família, em que será despendido todo o empenho para tal 

(art. 694, CPC217). E, especificamente nos casos de alienação parental, o artigo 699, 

CPC218 determina o acompanhamento de um perito no momento da audição do menor.  

Para terminar a análise da Lei, o artigo 8.º versa sobre a competência 

jurisdicional destas ações, no qual afirma 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”. A norma em questão pode trazer uma certa confusão, 

tendo em vista que a regra de competência é a de que o foro competente destas ações é o 

do domicílio da criança, conforme o artigo 147, do ECA219.  

No entanto, o legislador, neste artigo, quis dizer que, quando houver a 

“alteração de domicílio” do menor pelo alienante durante o processo com a intenção de 

prejudicar ou dificultar o convívio entre o progenitor alienado e a criança, esta mudança 

não deve ter consequências para a competência da ação. Assim, tal dispositivo deve ser 

                                                             
216 “Art. 7o. A atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao genitor que viabiliza a efetiva 

convivência da criança ou adolescente com o outro genitor nas hipóteses em que seja inviável a guarda 

compartilhada”. Disponível em: http//www.planalto. gov.br/ccvil_03/Ato2007-2010/Lei/Lei L12318.htm. 
Acesso em 07/08/2019. 
217 BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 07/08/2019. 
218 “Art. 699. 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”. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm. Acesso em: 

07/08/2019. 
219 Art. 147, ECA: “A competência será determinada: I - pelo domicílio dos pais ou responsável; II - pelo 

lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável”. 
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analisado em conjunto com o artigo 6.º, VI, da Lei220 para que possa haver uma melhor 

interpretação.221  

Desta forma, é possível observar como a Lei n.º 12.318/2010 consegue 

abranger muito bem o tema da alienação parental, mostrando como o Brasil tem 

despendido esforços para o reconhecimento deste instituto e no empenho para combatê-

lo. Além da lei, este assunto tem sido bastante estudado pelos juristas, que têm 

publicado teses e artigos sobre ele, principalmente pelo Instituto Brasileiro de Direito da 

Família (IBDFAM). Há também várias associações, como a Associação Brasileira 

Criança Feliz, e têm sido realizados inúmeros Congressos e Seminários direcionados à 

alienação parental. Inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil criou uma Cartilha 

chamada “Vidas em Preto e Branco”222 em conjunto com a Associação Brasileira 

Criança Feliz para ajudar no combate. 

De forma crítica, Sandra Inês Feitor reconhece o esforço do Brasil, 

analisando até um certo descaso de Portugal quanto ao tema, porque “não há um 

empenho sério no seu reconhecimento, no seu estudo aprofundado e na adequação das 

soluções jurídicas dadas aos casos. Este reconhecimento advém apenas da pressão 

exercida por associações e pela jurisprudência que timidamente vem aceitando o 

conceito, mas que depois, nem sempre se encontra capacitada para a tomada de decisões 

jurídicas adequadas, mas também socialmente justas a este tipo de fenómeno”223. 

4.4. É Necessário Legislar em Matéria de alienação parental? 

Portugal passou por importantes alterações legislativas em 2015 quanto à 

matéria de direito da família. A Lei n.º 137/2015 trouxe a ampliação do exercício das 

responsabilidades parentais, aumentando o convívio familiar aos novos cônjuges e 

                                                             
220 “Art. 6.º. Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a 

convivência de criança ou adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, 

cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla 

utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso: 
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente;”. BRASIL. Lei .n° 12.318, de 

26 de agosto de 2010. Disponível em: http//www.planalto. gov.br/ccvil_03/Ato2007-2010/Lei/Lei 

L12318.htm. Acesso em 07/08/2019. 
221 DUARTE, Marcos. Alienação Parental: Comentários Iniciais à Lei 12.318/2010. Disponível em 

http://bl og.opovo.com.br/direitoeinformacao/alienacao-parental-comentarios-iniciais-a-lei-12-3182010/. 

Acesso em: 07/08/2019. 
222 BARUFI, Melissa Telles e ARAÚJO, Maria Baccara (Coord.). Vidas em Preto e Branco. Disponível 

em: https://mpma.mp.br/arquivos/CAOPIJ/docs/2._Cartilha_Alienacao_Parental_OAB-RS.pdf. Acesso 

em: 07/08/2019. 
223 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 197. 
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unidos de fato, e a Lei n.º 122/2015 que admite a possibilidade da manutenção do 

direito dos alimentos até aos 25 anos. A Lei n.º 141/2015, conhecida como Regime 

Geral do Processo Tutelar Cível (RGPTC), veio para substituir a obsoleta OTM 

(Organização Tutelar dos Menores), proporcionando mudanças estruturais nos 

processos de família para que sejam concluídos de forma mais célere e menos litigiosa 

em que seja reconhecida a relevância jurídica da convivência familiar e dos afetos, 

chegando a impor medidas coercitivas para o cumprimento das decisões.224 Ainda, 

houve a promulgação da Lei n.º 142/2015, que alterou a Lei de Proteção de Crianças e 

Jovens em Perigo, disciplinando acerca do superior interesse da criança em seu artigo 

4.º, al. a).225 

Apesar destes importantes diplomas, até o momento, não houve uma 

legislação específica que direcionasse sua atenção para a alienação parental, cuidando 

de sua conceituação, do processo e de seus efeitos jurídicos para que auxiliasse o 

Judiciário nestes casos tão delicados. 

É necessário que haja uma maior conscientização do problema em Portugal, 

há ainda pouca informação e os profissionais juristas não estão aptos para lidar com 

isso, tendo em vista a complexidade deste tema que demanda uma atuação 

interdisciplinar que nenhum advogado, membro do Ministério Público ou juiz 

conseguiria realizar só. O direito é um instrumento que pode ser utilizado para manter 

ou para inibir a alienação parental. Desta forma, só será possível combatê-la com o 

auxílio de profissionais especializados e qualificados para que o julgador possa fazer a 

correta aplicação do direito. 

A alienação parental pode chegar aos tribunais através de ações de 

regulação do exercício das responsabilidades parentais, de falsas acusações de abuso 

sexual e, até, de rapto internacional. Portanto, em razão da gravidade dos danos que 

podem ser causados ao menor em caso de demora do processo ou de uma má apuração 

dos fatos por falta de conhecimento sobre o tema, é indispensável que haja uma 

regulamentação específica para nortear um ágil e bom trabalho do juiz. 

O julgado de 29/04/2019 do Tribunal de Justiça de Rondônia é um exemplo 

de uma falsa acusação séria de lesão corporal por parte do pai em razão da alienação 

                                                             
224 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 43. 
225 Idem, p. 31. 
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parental perpetrada pela mãe que demonstra como é mais fácil de identificar a prática da 

alienação a partir da definição do artigo 2.º, caput, Lei 12.318/2010 em conjunto com a 

aplicação do artigo 3.º do mesmo diploma, reiterando que se trata de um abuso, de mau 

trato infantil:  

“Violência doméstica. Pai agressor. Lesão corporal contra filho. Criança 
tenra Idade. Absolvição. Dúvida Razoável. Insuficiência de provas. Indícios 

de Alienação Parental. Sentença absolutória confirmada. Guarda 

compartilhada. Recurso não provido. EMENTA. 1. Na avaliação da prova o 

magistrado deverá observar os fatos e as provas com olhar imparcial, sem 

preconceitos ou convicções e conceitos baseados em critérios estritamente 

pessoais, daí que, permanecendo dúvida razoável quanto à existência do fato, 

ainda que sopesados com os demais elementos dos autos, a solução 

absolutória é a que mais se faz condizente com o ideal de justiça. 2. 

Inexistindo prova idônea apta a condenar o genitor da criança pela 

prática do delito de lesão corporal, assim como qualquer histórico de 

episódio semelhante anterior, sobretudo aliado aos indícios veementes de 
ocorrência de alienação parental, a absolvição é medida que se impõe. 3. 

Não se deve olvidar que 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 

genitor e com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança 

ou o adolescente e descumprimento dos deveres inerentes à autoridade 

parental ou decorrentes de tutela ou guarda (art. 3º da Lei 12.318/2010). 

Recurso não provido. Sentença absolutória confirmada. Decisão: 

APELAÇÃO NÃO PROVIDA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 

À UNANIMIDADE”226. (Grifo nosso). 

Para corroborar a importância de uma legislação sobre o tema, alguns 

julgados de tribunais portugueses exaltam a legislação brasileira como um instrumento 

de reconhecimento da alienação parental que concede um tratamento apropriado para os 

tribunais lidarem com este fenômeno. 

O Tribunal da Relação do Porto, em um processo de regulação do exercício 

das responsabilidades parentais em que foi suscitada uma avaliação pericial das partes 

para analisar suas capacidades parentais e a avaliação das crianças pelo Tribunal, 

verificou a presença da alienação parental: “A progenitora manipula os menores, pois se 

a convivência com o progenitor é de rejeição ou repulsa e este fenómeno claramente é 

reforçado, leva a que o pai seja privado destes menores por força de abuso emocional. O 

processo de alienação já ocorre e se não for interrompido poderá inviabilizar a 

convivência entre estes menores e o progenitor. Estas crianças crescerão com uma 

imagem do pai distorcida, errada e injusta. Quanto se refere às omissões reforço que a 

                                                             
226 TJ-RO – Apelação APL n.º 0006083-1920188220000 RO, de 29/04/2019. Disponível em: https://tj-

ro.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/713104794/apelacao-apl-60831920188220000-ro-0006083-

1920188220000/inteiro-teor-713104801?ref=juris-tabs. Acesso em: 10/08/2019. 
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capacidade da progenitora está claramente comprometida e a alienação parental é abuso 

emocional, privar os filhos a convívio saudável é clinicamente patológico”227.  

Neste sentido, o Tribunal da Relação do Porto cita a Lei n.º 12.318/2010 e 

reafirma a relevância do tema no sentido de que, apesar de não ser aceita pela 

comunidade científica, não se trata apenas de uma ficção, é um fenômeno social “que 

existe e obedece a um certo padrão de comportamento que se deixa tipificar, sendo 

susceptível de ser estudado, como tem sido, e devidamente conceitualizado. Por outras 

palavras, não estamos perante uma ficção. Aliás, no Brasil, o fenómeno da alienação 

parental já tem consagração na lei, mais precisamente na Lei n.º 12.318, de 26 de 

Agosto de 2010”228.  

Ademais, para complementar a decisão de conferir a guarda dos menores ao 

pai, que é a que atende melhor aos interesses deles, o Relator baseia seu voto no artigo 

1906.º, n.º 7, CC em conjunto com o artigo 7.º, Lei n.º 12.318/2010: “o legislador no n.º 

7 do artigo 1906.º do Código Civil, acabado de transcrever, realça precisamente, em 

caso de separação dos pais, a importância dos filhos manterem ‘uma relação de grande 

proximidade com os dois progenitores’ e, como supra de deixou referido, no Brasil, a 

Lei n.º 12.318, de 26 de Agosto de 2010, determina mesmo, no seu artigo 7.º, que a 

atribuição ou alteração da guarda do menor recairá preferencialmente no progenitor que 

viabilize a efectiva convivência do filho com o outro progenitor. Ora, neste momento, é 

o pai dos menores, e só este, que assegura estes objetivos”229. 

Em outro acórdão, desta vez do Tribunal da Relação de Coimbra, que 

versava sobre um caso de alteração do exercício das responsabilidades parentais em que 

o pai pedia a guarda da filha que encontrava-se sob a guarda dos avós maternos, 

analisava a questão da produção de prova pericial para constatar a presença ou não da 

alienação parental nas atitudes dos avós. Ao analisar a sentença a quo, verifica-se a 

preocupação do juiz em relação à falta de um amparo legal para tratar deste tema: 

“I) É certo que a lei portuguesa ainda não dá especial relevo a esta 

questão importantíssima e gravíssima e que tantos danos provoca na 

criança e no progenitor afectado, não a focando. J) Mas o legislador 

                                                             
227 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, em 09/07/2014 (proc. n.º 1020/12.8TBVRL.P1). Disponível 

em: 

http://www.dgsi.pt/jtrp.nsf/56a6e7121657f91e80257cda00381fdf/c7eabcdb5ab87fdf80257d1d00326e02. 

Acesso em: 10/08/2019. 
228 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, idem. 
229 Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, idem. 
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brasileiro, percebendo a importância e a gravidade da questão, aprovou 

a Lei 12.318, de 26 de agosto de 2010 (disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007- 2010/2010/lei/l12318.htm), 

que dispõe sobre alienação parental, reconhecendo que a alienação 

parental viola o direito fundamental da criança ou do adolescente de 

convivência familiar saudável, prejudica a realização de afecto nas relações 

com o progenitor alienado e com o grupo familiar, e, sublinhe-se, constitui 

abuso moral contra o menor, consubstanciando ainda incumprimento dos 

deveres inerentes à responsabilidade parental ou decorrentes de tutela ou 
guarda (artigo 3.º)”.230 (Grifo nosso). 

Nesta esteira, Sandra Inês Feitor também defende, além da reforma 

processual proporcionada pelo RGPTC, a necessidade de uma lei da alienação parental 

ou de, pelo menos, um aditamento do Código Civil sobre alienação parental231, 

incluindo artigos que versem sobre seu conceito, trazendo um rol dos atos da sua 

prática. 

Portanto, diante do reconhecimento da relevância deste tema, é importante 

que o legislador debruce sua atenção e seu tempo sobre a alienação parental para 

auxiliar os juristas a lidar de forma mais célere com este problema tão grave e que 

claramente não está em conformidade com a aplicação do princípio do superior 

interesse da criança, tendo em vista sua natureza de abuso ou mau trato infantil. 

                                                             
230 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 21/05/2019 (proc. n.º 1262/12.6TBGRD-C.C2). 

Disponível em: 

http://www.dgsi.pt/jtrc.nsf/c3fb530030ea1c61802568d9005cd5bb/f8e40c089fce4a2280258416004b14c8?

OpenDocument&Highlight=0,aliena%C3%A7%C3%A3o,parental. Acesso em:10/08/2019. 
231 FEITOR, Sandra Inês, Alienação Parental: Realidade Jurídico-processual Portuguesa. In: FEITOR, 

Sandra Inês; ABCF (Coord.). Revista Digital Lusobrasileira: Alienação Parental. Lisboa, Edição: Junho, 

2015. 
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CAPÍTULO 5: A DESLOCAÇÃO OU RETENÇÃO INTERNACIONAL ILÍCITA 

DE CRIANÇAS COMO FORMA DE ALIENAÇÃO PARENTAL 

5.1. A (ir)Responsabilidade Parental  

Como já discutido, a matéria das responsabilidades parentais encontra-se 

num período filiocêntrico, no qual as questões atinentes a este tema são direcionadas 

para satisfazerem os interesses dos filhos a fim de promoverem seu desenvolvimento 

psíquico, físico, moral e espiritual da forma mais saudável possível. 

A partir desta premissa, é possível verificar que o foco da problemática da 

alienação parental está direcionado à criança, não mais ao progenitor alienado, tendo em 

vista que o filho é vítima da privação afetiva e familiar232, causando-lhe prejuízos que, a 

depender do grau de alienação, podem ser irreversíveis. 

Assim, relativamente à proteção do interesse da criança, a Lei n.º 137/2015, 

que trouxe o alargamento das responsabilidades parentais à família afetiva, 

reconhecendo o valor jurídico do afeto, estabeleceu a importância da convivência 

familiar para a criança que, segundo Paulo Lôbo, é baseado na “relação afetiva, diária e 

duradoura das pessoas que compõem a entidade familiar”233. Esta convivência configura 

um direito fundamental assente na Resolução n.º 2079/2015 do Conselho Europeu que é 

categórico ao afirmar que a separação do pai e do filho gera efeitos irremediáveis ao seu 

relacionamento, pois sua convivência é uma parte essencial da vida em família234. 

Neste sentido, a Constituição Portuguesa, em seu artigo 36.º, n.º 6, confirma 

que os filhos não podem ser privados da convivência com os pais, exceto nos casos 

legais, e que as crianças devem ser protegidas pelo Estado para que possa ter um 

desenvolvimento saudável (art.º 69.º), estando em conformidade com o artigo 9.º, n.º 1, 

da Convenção dos Direitos da Criança235.   

                                                             
232 FIGUEIREDO, Pedro Raposo de, Manipulação da vontade da criança – As respostas do Tribunal. In: 

CAÇAPO, Ana e LOPES, Edgar Taborda, ob. cit., p. 81. 
233 FEITOR, Sandra Inês. Alienação Parental sob a Perspetiva do Novo Regime Geral do Processo 

Titular Cível. 1.ª edição. Editora Chiado, 2016, p. 79. 
234 Parliamentary Assembly. Equality and shared parental responsability: the role of fathers. Disponível 

em: http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-EN.asp?fileid=22220&lang=en. Acesso 

em: 13/08/2019. 
235 “Artigo 9.º, n.º 1: Os Estados Partes garantem que a criança não é separada de seus pais contra a 

vontade destes, salvo se as autoridades competentes decidirem, sem prejuízo de revisão judicial e de 

harmonia com a legislação e o processo aplicáveis, que essa separação é necessária no interesse superior 

da criança. Tal decisão pode mostrar-se necessária no caso de, por exemplo, os pais maltratarem ou 

negligenciarem a criança ou no caso de os pais viverem separados e uma decisão sobre o lugar da 

residência da criança tiver de ser tomada”. 
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Logo, a convivência familiar, por ser um dos princípios fundamentais da 

família que norteiam o exercício da parentalidade responsável e que está respaldado 

pela CRP, pela DUDH, pela CEDH e pela Convenção dos Direitos da Criança, está 

diretamente ligada à proteção do superior interesse da criança. O superior interesse da 

criança, em Portugal, sofreu uma reformulação com a Lei n.º 142/2015 que inseriu seu 

conceito, reconhecendo a relevância jurídica da convivência familiar e dos afetos no 

artigo 4.º, Lei de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo: 

“Artigo 4.º  

Princípios orientadores da intervenção 

A intervenção para a promoção dos direitos e proteção da criança e do jovem 

em perigo obedece aos seguintes princípios:  

a) Interesse superior da criança e do jovem - a intervenção deve atender 
prioritariamente aos interesses e direitos da criança e do jovem, 

nomeadamente à continuidade de relações de afeto de qualidade e 

significativas, sem prejuízo da consideração que for devida a outros 

interesses legítimos no âmbito da pluralidade dos interesses presentes no caso 

concreto;  

(...) 

g) Primado da continuidade das relações psicológicas profundas - a 

intervenção deve respeitar o direito da criança à preservação das relações 

afetivas estruturantes de grande significado e de referência para o seu 

saudável e harmónico desenvolvimento, devendo prevalecer as medidas que 

garantam a continuidade de uma vinculação securizante”. 

Estas alterações representam, pois, “a verdadeira exegese dos direitos da 

criança no seio familiar, enquanto elo existencial, estruturante e com função social que, 

de interesse público, abarca a tutela dos seus direitos fundamentais à manutenção de 

laços afetivos securizantes e à convivência familiar. A família não é só um dos pilares 

da sociedade, mas aquele onde o princípio constitucional da dignidade humana tem 

maior ênfase na sua vertente ou dimensão de reconhecimento recíproco nas relações 

com os outros, uma vez que o direito reconhece o instituto precedente da Família. 

Sobretudo, representando o núcleo instrumental e intermediário de desenvolvimento da 

personalidade dos filhos e promoção da dignidade de todos os seus membros”236. 

Desta forma, no âmbito do superior interesse da criança, o instituto da 

parentalidade positiva tem se destacado, sendo conceituado como o comportamento 

parental com vistas ao melhor interesse da criança, fornecendo o reconhecimento e a 

orientação que engloba o estabelecimento de limites que permite o pleno 

desenvolvimento da criança, de acordo com a Recomendação n.º 19/2006 do Conselho 

                                                             
236 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 74. 
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da Europa.237 Uma das propostas que impulsiona o exercício desta parentalidade é o 

estabelecimento, pelo Estados-membros, de uma “abordagem baseada nos direitos, 

tratando as crianças e os pais como titulares de direitos e obrigações, de reconhecer que 

os pais são os principais responsáveis pelos filhos e de ser salvaguardada a participação 

equitativa de ambos no processo de educação e desenvolvimento dos filhos com 

respeito pela sua complementaridade”238. 

Com o advento da Lei n.º 61/2008 e suas modificações nas 

responsabilidades parentais, as relações parentais tomaram um papel mais importante e 

superior às relações conjugais, qual seja: o fim do relacionamento dos pais não implica 

no fim da parentalidade239. Os pais serão para sempre, então é necessário nutrir esta 

relação pai-filho, fundamental para o seu crescimento saudável, obedecendo o princípio 

do superior interesse da criança. 

 Nesta esteira, o impedimento desta convivência familiar de forma 

discricionária apenas com o intuito de atingir o outro genitor, como ocorre na alienação 

parental, seja a partir da deslocação ou retenção internacional ilícita ou de falsas 

acusações de abuso sexual, é tido como um exercício abusivo da autoridade parental240. 

Portanto, a alienação parental pode ser entendida como uma parentalidade 

irresponsável ou negativa em razão da violação do direito fundamental à convivência 

familiar e do princípio do superior interesse da criança. Assim, deve o Estado, ao se 

deparar com um desses casos, garantir que a responsabilidade parental seja exercida por 

ambos os pais, conforme o artigo 18.º, n.º 1, da Convenção dos Direitos da Criança, 

para que os dois progenitores participem de forma ativa no desenvolvimento e na 

educação dos filhos. 

5.2. A Alienação Parental e o Crime de Subtração de Menores 

Sabe-se que a regulação das responsabilidades parentais foi alterada pela 

Lei n.º 61/2008, concedendo seu exercício, prioritariamente, a ambos os pais, 

determinando quem será o progenitor residente e como as visitas ao progenitor não 

                                                             
237 Rec(2006)19, Conselho da Europa. Disponível em: 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805d6dda. Acesso em: 

16/08/2019. 
238 FIGUEIREDO, Pedro Raposo de, ob. cit. 
239 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit., p. 75. 
240 Idem, p. 71. 
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guardião ocorrerão, designando o responsável pelos atos de particular importância e os 

da vida corrente, de acordo com o artigo 1906.º, CC.  

Neste contexto, outra alteração relevante desta lei foi no Código Penal, 

especificamente no artigo 249.º, n.º 1, al. c): 

“Artigo 249.º 

Subtracção de menor 

I – Quem: 

a) subtrair menor; 
(...) 

c) de um modo repetido e injustificado, não cumprir o regime estabelecido 

para a convivência do menor na regulação do exercício das responsabilidades 

parentais, ao recusar, atrasar ou dificultar significativamente a sua entrega ou 

acolhimento;  

é punido com pena de prisão até dois anos ou com pena de multa até 240 

dias”. 

Ou seja, quando for definido o exercício das responsabilidades parentais 

pelo tribunal e este não for respeitado, será estabelecida uma sanção em razão de tal 

incumprimento. Este incumprimento deve ser reiterado e se dar de forma injustificável, 

podendo ocorrer de três formas: a partir da recusa, do atraso e da dificuldade para 

entrega ou acolhimento da criança. Desta forma, é possível verificar implicitamente 

vestígios do conceito de alienação parental e do rapto parental241. 

De forma crítica, Maria Clara Sottomayor entende esta norma como mais 

uma forma de perseguição às mulheres que tentam “proteger os filhos de situações de 

abuso sexual ou de violência doméstica ou quando a criança se recusa ao convívio com 

o outro progenitor, nos casos designados de síndrome de alienação parental”242. Porém, 

como já demonstrado anteriormente, é necessário o trabalho multidisciplinar para a 

correta aplicação do diagnóstico da alienação parental e, consequentemente, para a 

correta aplicação da sanção do artigo 249.º, CP, não configurando, assim, apenas uma 

perseguição às mulheres, até porque os homens também são alienantes, como já foi 

constatado neste estudo. 

Em continuação à análise do tipo penal, o n.º 2 do artigo 249.º, CP concedeu 

uma atenuação da pena: “2 - Nos casos previstos na alínea c) do n.º 1, a pena é 

especialmente atenuada quando a conduta do agente tiver sido condicionada pelo 

                                                             
241 FEITOR, Sandra Inês. Rapto Parental Internacional: Crime de Subtração de Menor e Convenção de 

Haia. Lisboa, 2013. Disponível em: http://www.fd.unl.pt/Anexos/7470.pdf. Acesso em: 16/08/2019. 
242 SOTTOMAYOR, Maria Clara. Uma Análise Crítica da Síndrome de Alienação Parental e os Riscos 

da sua Utilização nos Tribunais de Família. Disponível em: http://julgar.pt/wp-

content/uploads/2015/10/073-107-Aliena%C3%A7%C3%A3o-parental.pdf. Acesso em: 19/08/2019. 
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respeito pela vontade do menor com idade superior a 12 anos”. Sottomayor243 entende 

que este número é inconstitucional por desrespeitar os artigos 25.º e 26.º, da CRP, 

violando o direito da criança ao livre desenvolvimento da personalidade, tornando-a um 

objeto de direito do pai não guardião e repreendendo o outro pai por comportamentos 

do filho em não querer o convívio com o outro progenitor, já que trata-se de um 

adolescente que tem alguma consciência dos seus atos (artigos 1878.º, n.º 2 e 1901.º, n.º 

3, CC).  

De acordo com a autora, isto seria uma contradição da ordem jurídica que 

tenta dar mais independência à criança conforme vai atingindo um grau de maturidade, 

mas que, ao mesmo tempo, não é reconhecida sua vontade em não querer se relacionar 

com um dos pais, pois, mesmo que seja maior de 12 (doze) anos, o progenitor guardião 

ainda será punido, apesar de ser com uma pena mais branda.244 

Primeiramente, é preciso compreender que, frente a um caso de alienação 

parental, mesmo que o menor tenha mais de 12 (doze) anos, a vontade que ele expressa 

não é a sua, mas sim a do alienante. Neste sentido, “uma vontade forjada e coagida não 

é livre, nem esclarecida, não tendo qualquer valor jurídico: logo, não pode servir para 

fundamentar uma decisão judicial”245.  

Neste sentido, é necessário ter em mente que os principais autores de tal 

crime são os pais, porque estão descumprindo o regime de visitas estabelecido, 

extrapolando o exercício do poder parental. Os progenitores são quem mais deveriam 

zelar pelo bem estar dos filhos, em razão disso, então, deveria a pena ser agravada e não 

atenuada nestas situações.246 

Por fim, vale ressaltar que o recurso ao Direito Penal é considerado a ultima 

ratio, ou seja, só deve-se recorrer a ele em último caso. Porém, devido aos graves danos 

que uma criança ou adolescente pode sofrer em decorrência dos atos alienantes dos pais, 

como se depreende da hipótese do artigo 249.º, CP, pode ser necessária a criminalização 

destes comportamentos parentais a fim de salvaguardar o Direito da Família247, 

                                                             
243 SOTTOMAYOR, Maria Clara. Uma Análise Crítica da Síndrome de Alienação Parental e os Riscos 

da sua Utilização nos Tribunais de Família. Disponível em: http://julgar.pt/wp-

content/uploads/2015/10/073-107-Aliena%C3%A7%C3%A3o-parental.pdf. Acesso em: 19/08/2019. 
244 Idem. 
245 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit. 
246 FEITOR, Sandra Inês. Alienação Parental sob a Perspetiva do Novo Regime Geral do Processo 

Titular Cível. 1.ª edição. Editora Chiado, 2016, p. 147. 
247 FEITOR, Sandra Inês, ob. cit, p. 148. 



80 
 

garantindo pleno desenvolvimento dos menores em convívio com ambos 

progenitores248. 

5.3. A Deslocação ou Retenção Internacional Ilícita de Crianças como Forma de 

Alienação Parental 

Como pôde-se depreender, o artigo 249.º, n.º 1, al. c) do Código Penal 

português engloba a hipótese de alienação parental como um elemento determinante 

para o crime de subtração de menor. A partir disso, é possível realizar uma análise 

comparativa entre os institutos de subtração de menor e de deslocação ou retenção 

internacional ilícita para que este último conceito também seja reconhecido como um 

ato alienante.  

Sabe-se que a deslocação ou retenção internacional ilícita, como já 

explicitado, consiste na alteração internacional de residência do menor pela violação do 

regime de guarda realizado por acordo ou imposto por decisão judicial, conforme o 

artigo 3.º, als. a) e b), da Convenção da Haia de 1980; o artigo 7.º, n.º 2, da Convenção 

da Haia de 1996; e o artigo 2.º, n.º 11, als. a) e b), do Regulamento de Bruxelas II bis. 

Inúmeros são os casos de deslocação ou retenção internacional ilícita que 

chegam aos tribunais portugueses. No exemplo abaixo, tem-se a situação dos 

progenitores portugueses, que moravam na França e que, durante um processo de 

divórcio e de regulação do exercício das responsabilidades parentais que tramitava no 

Tribunal francês, a mãe mudou-se para Portugal com a filha:  

“Mostra-se assumido na decisão que funda o pedido de regresso, proferida 

por Autoridade Judiciária Francesa (que se alcança a fls. 69-75 e 91-105, cujo 

teor aqui se dá por reproduzido), que os progenitores da menor fixaram a 

sua residência em França, passando a aí habitar após o nascimento da 

sua filha ..., até à sua deslocação para Portugal, pela progenitora. Na mesma 

decisão, por referência à legislação francesa, aplicável ao caso, considera-se 
que, na altura da deslocação da menor para Portugal, o exercício das 

responsabilidades parentais à mesma respeitantes era conjunto, cabendo 

a ambos os progenitores decidir as questões importantes da vida da 

menor, designadamente, as da saída do território francês. A deslocação 

da menor para Portugal, foi realizada pela progenitora sem o 

consentimento nem participação do progenitor, como assumido pela 

primeira na oposição que deduziu neste procedimento. Tratando-se de 

questão importante para a vida da menor, a deslocação da mesma para 

Portugal à revelia do progenitor mostra-se ilícita (cfr. art. 11º, n.º2, do 

Regulamento)”249. (Grifos nossos). 

                                                             
248 FEITOR, Sandra Inês. Rapto Parental Internacional: Crime de Subtração de Menor e Convenção de 

Haia. Lisboa, 2013. Disponível em: http://www.fd.unl.pt/Anexos/7470.pdf. Acesso em: 19/08/2019. 
249 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 06/06/2019 (proc. n.º 4864/18.3T8GMR-B.G1). 

Disponível em: 
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Assim, o juiz de primeira instância determinou o regresso imediato da 

criança à França, tendo em vista que esta era a sua residência habitual antes da 

deslocação ou retenção, aplicando a Convenção da Haia de 1980 e o Regulamento de 

Bruxelas II bis. Após, a mãe recorreu sob a alegação de que a criança estaria em perigo 

ao retornar à França, mas o Tribunal da Relação de Guimarães manteve, de forma 

acertada, a sentença recorrida sob o agasalho do Regulamento: 

“Tem-se como seguro que a determinação do regresso da menor 

acompanhada de recomendação, junto da Autoridade Central Francesa, 

para sinalização da mesma no sistema protectivo do respectivo estado 

constituiu garantia da adopção de medidas concretas adequadas para 

assegurar a sua protecção após o regresso, integradora da previsão do 

11º, n.º4, do Regulamento, o que compromete a relevância do perigo 
alegado pela requerida para legitimar a recusa na determinação do regresso 

da criança. Não se vislumbra qualquer incompatibilidade da determinação do 

regresso da menor com os princípios fundamentais deste Estado, Portugal, 

relativos à protecção dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. A 

criança, por força da sua idade (3 anos), não apresenta grau de maturidade 

que permita levar em conta a sua opinião sobre o assunto em apreço (art. 13º, 

§ 2º da Convenção). Conclui-se, assim, pela determinação do regresso da 

criança a França, conforme peticionado nos autos”250. (Grifos nossos) 

Em suma, a sentença francesa havia decidido que a responsabilidade 

parental seria exercida por ambos os pais e que a residência habitual da criança seria 

junto à mãe, mas que ela não poderia se mudar para um local mais longe que 50 

(cinquenta) km do pai justamente para que fossem mantidas as visitas a ele. Caso ela 

não obedecesse a tal decisão, a residência da filha seria modificada para a do pai. Isto é, 

tendo em vista que ela se mudou para Portugal com a filha, ela violou o direito de 

custódia estabelecido, configurando a deslocação como ilícita, conforme a Convenção 

de 1980 e o Regulamento. 

Assim, o regime de visitas implementado pode ser considerado como uma 

das medidas mais importantes para a manutenção dos laços afetivos. É através destas 

visitas que é possível assegurar a convivência familiar para que a criança se desenvolva 

num meio saudável, interagindo com ambos os pais, garantindo, desta forma, a proteção 

do seu superior interesse.  

Ocorre que, também em respeito ao superior interesse da criança, os 

tribunais podem recusar o seu regresso imediato, prezando pelo seu bem estar e pelo 

                                                                                                                                                                                   
http://www.dgsi.pt/jtrg.nsf/86c25a698e4e7cb7802579ec004d3832/d915c51e0afb08f78025842a0031a5fd?

OpenDocument&Highlight=0,desloca%C3%A7%C3%A3o,ou,reten%C3%A7%C3%A3o,internacional. 

Acesso em: 22/08/2019. 
250 Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães, de 06/06/2019, ob. cit. 
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local em que ela se encontre melhor inserida e adaptada. Foi com base neste argumento 

que o Tribunal da Relação de Lisboa decidiu pela manutenção de uma menor com o pai 

em Portugal ao invés do seu retorno aos Estados Unidos: 

“VII- Na avaliação do preenchimento desta situação de excepção exige-se 

que seja feito um juízo de ponderação e de conformidade entre o 

regresso da criança e o seu interesse, ou mesmo a sua vontade (desde que 

a sua idade e maturidade justifique que se tenha em conta a sua opinião), 

e a mesma terá de se fundar, inequivocamente, na salvaguarda do 

interesse da criança, que constitui “a trave mestra” da Convenção. 

VIII- Integra a excepção impeditiva do regresso imediato da criança aos 

EUA, a situação em que a menor, com seis anos de idade, evidencia estar 

inserida em Portugal, num ambiente familiar onde disfruta de 
estabilidade emocional e psicológica (residindo com o pai e avós paternos 

em Portugal, há mais de um ano; manifestar desejo de continuar a viver com 

o progenitor e não querer regressar aos EUA; revelar ser uma criança alegre, 

doce e tranquila, mantendo com o progenitor uma forte ligação afectiva, que 

constitui a sua referência securizante) e se mostrar com particular reserva o 

ambiente educativo onde a menor seria acolhida no país da sua residência 

habitual (perante a circunstância do companheiro da mãe ter registo por 

crimes de prisão e ter sido acusado por um crime de agressão agravada e por 

um crime de prostituição, ainda que tais crimes não tenham sido levados a 

julgamento por o arguido ter prestado trabalho a favor da comunidade)”251. 

(Grifos nossos).  

Verifica-se a relevância da oitiva da criança nestes casos – quando possui 

idade e maturidade para tal –, respeitando a premissa da Convenção dos Direitos da 

Criança que versa sobre a importância da opinião dos menores para verificar ou não a 

exceção do seu regresso imediato à residência habitual antes da deslocação ou retenção 

ilícita, conforme a Convenção da Haia de 1980 e o Regulamento de Bruxelas II bis.  

No entanto, salvo tais exceções, a alteração internacional de residência 

realizada pelo progenitor sem a autorização do outro pai e, consequentemente, contra a 

vontade deste, causando o corte abrupto no relacionamento entre ele e o filho, pode ser 

considerada uma forma de alienação parental em razão do objetivo do pai alienante em 

querer romper o vínculo afetivo entre a criança e o genitor alienado. 

Desta forma, em algumas decisões, apesar de não ser reconhecida de forma 

explícita a alienação parental, extrai-se o teor do conceito deste instituto em função da 

deliberada mudança de residência da criança para atingir o outro progenitor. Em recente 

                                                             
251 Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 17/11/2015 (proc. n.º 761/15.2.T8CSC.L1-7). 
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acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra252, uma mãe romena, que vivia em situação 

análoga à de cônjuge com um turco na Turquia, veio morar em Portugal em 2013 com 

sua filha que nunca teve a paternidade reconhecida, pois ele era casado e tinha filhos 

deste casamento.  

Em 2017, o pai veio a Portugal e a raptou para morar com ele na Turquia, 

cortando totalmente os laços entre mãe e filha, com quem sempre conviveu e possuía 

uma forte ligação, constituindo um ato de alienação parental. O paradeiro da criança só 

foi descoberto em 2018 com ajuda das autoridades centrais portuguesa e turca. Assim, o 

Tribunal determinou o regresso imediato da criança a Portugal, respeitando os diplomas 

da Convenção de 1980 e do Regulamento.  

O retorno rápido da criança à residência habitual anterior à deslocação ou 

retenção ilícita é de extrema importância, pois, assim como a Corte Europeia de Direitos 

Humanos exalta, nestes casos sensíveis, a demora processual pode causar danos 

irreparáveis ao relacionamento entre a criança e o progenitor do qual foi afastada. 

Assim, se o Estado Membro encarregado de deferir o regresso imediato da criança não o 

fizer, isto consistirá na violação do artigo 8.º, da Convenção Europeia de Direito 

Humanos.253 

Neste sentido, Sandra Inês Feitor confirma a ideia de que “o rapto parental 

internacional tem-se revelado um dos métodos de exponente utilização para impedir o 

contacto parental, revelando as estatísticas do HCCH de 2011, referentes ao ano de 

2008, que em Portugal ocorreram 32 casos de rapto parental internacional, tendo 

revelado um aumento face ao ano de 2003, com 19 casos, e o ano de 1999, com apenas 

11”254. Ainda, Patricia M. Hoff acrescenta que a maioria das crianças vítimas de tal 

                                                             
252 Acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 30/04/2019 (proc. n.º 177/18.9T8VLF-A. C1). 
Disponível em: 
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http://julgar.pt/wp-content/uploads/2014/09/12-Sandra-Feitor-aliena%C3%A7%C3%A3o-parental.pdf. 

Acesso em: 23/08/2019. 



84 
 

crime sofrem esta mudança de residência para ficarem escondidas e/ou impedidas de se 

comunicar com o outro pai.255 

Ainda vale relembrar que, como o entendimento majoritário da doutrina e 

da jurisprudência portuguesas segue o raciocínio de que a deslocação a turismo para o 

estrangeiro se trata de um ato da vida corrente, as retenções ilícitas em outros Estados 

tornam-se mais fáceis. 

Diante destas situações, tendo sido a deslocação ou retenção internacional 

ilícita da criança realizada com o simples e único objetivo de obstruir o convívio 

familiar e afetivo com o outro progenitor, verifica-se um ato de alienação parental, 

devendo o tribunal competente decidir pelo retorno imediato da criança à residência 

habitual anterior à deslocação ou retenção ilícita, salvo as exceções, conforme o artigo 

1.º, da Convenção da Haia de 1980 e o artigo 11.º, do Regulamento de Bruxelas II bis.  
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CONCLUSÕES 

Conforme analisado, a regulação das responsabilidades parentais sofreu 

grandes alterações com o advento da Lei n.º 61/2008, estabelecendo seu exercício 

conjunto por ambos os pais com o intuito de fortalecer o vínculo parental nas decisões 

de particular importância na vida dos menores, conferindo a devida relevância à 

presença dos dois pais no crescimento e desenvolvimento saudável dos filhos. 

Os filhos também ganharam notoriedade no meio familiar, assumindo um 

papel de destaque. Todas as decisões que os envolvam passam a ter que respeitar o 

princípio do superior interesse da criança, conforme disciplina a Convenção sobre os 

Direitos da Criança e a Lei n.º 142/2015. 

Neste âmbito familiar, surge um problema que, infelizmente, vem crescendo 

nos últimos anos que é o da deslocação ou retenção internacional ilícita de crianças em 

razão das disputas dos pais que, na maioria dos casos, são de nacionalidades diferentes e 

que se privilegiam da livre circulação de pessoas e de estabelecimento de residência na 

União Europeia.  

Face a esses casos, verificou-se a aplicação de importantes diplomas como a 

Convenção da Haia de 1980, a Convenção da Haia de 1996 e o Regulamento de 

Bruxelas II bis que tratam da cooperação internacional jurisdicional para assegurar o 

regresso da criança de forma mais rápida possível à residência habitual anterior à 

deslocação ou retenção ilícita ou, excepcionalmente, se for do melhor interesse da 

criança, a sua manutenção no local ao qual foi deslocada ou em que está retida.  

Esta deslocação ou retenção internacional ilícita é definida pela violação do 

direito de custódia que um dos pais possuía, configurando o incumprimento das 

responsabilidades parentais (art. 41.º, RGPTC) e, consequentemente, um rompimento 

no contato entre o outro progenitor e a criança afastada, desobedecendo o artigo 36.º, n.º 

6, da CRP e o artigo 1887.º-A, CC. Neste contexto, apura-se o instituto da alienação 

parental, que surgiu em meados de 1980, com o conceito desmoralização por parte de 

um pai em relação à figura do outro progenitor justamente com a intenção de cortar os 

laços afetivos entre este e o filho. 

A partir de análise jurisprudencial e doutrinária, a alienação parental que, 

apesar de ainda não ser um tema pacífico na Europa, tem ganhado o devido 
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reconhecimento. Isto ocorre, principalmente, por ser um assunto muito debatido em 

virtude de lidar com uma matéria tão delicada quanto o direito das crianças, tendo tido 

como referência a Lei n.º 12.318/2010 do Brasil, que é uma das mais avançadas acerca 

deste tema. Desta forma, percebe-se a alienação parental como um problema real, de 

grande relevância sócio-jurídica e que traduz-se em uma irresponsabilidade parental, 

observando a necessidade de um trabalho interdisciplinar forte para auxiliar os tribunais 

na sua identificação. 

Neste sentido, a partir da análise casuística de uma situação de deslocação 

ou retenção internacional ilícita de crianças, é possível verificar a existência de 

alienação parental. Isto se dá devido à injustificada alteração de residência do menor por 

mera vontade de um dos pais em querer romper o vínculo afetivo e a convivência com o 

outro progenitor, com o simples objetivo de atingi-lo, esquecendo que o filho, feito de 

objeto, será o mais prejudicado. 

Portanto, deparando-se com um caso de deslocação ou retenção 

internacional ilícita de menores com indícios de alienação parental, é necessária a 

atuação de especialistas interdisciplinares dialogando com os juristas e o tribunal para 

que haja a correta apuração quanto ao diagnóstico de alienação. Assim, deve ser 

determinado o retorno imediato da criança à residência habitual anterior à deslocação ou 

retenção, de acordo o artigo 1.º da Convenção da Haia de 1980 e o artigo 11.º, do 

Regulamento de Bruxelas II bis (artigo 22.º, do Regulamento reformulado) para que o 

progenitor alienante não possa mais influenciar e nem causar mais danos ao filho para 

que, então, ele possa se desenvolver de forma saudável em convívio familiar, conforme 

preconiza o princípio do superior interesse da criança. 
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