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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE
ALIENAÇÃO PARENTAL. ACUSAÇÃO DE ABUSO SEXUAL
PRATICADO PELO GENITOR CONTRA A FILHA/INFANTE.

CONSTATADA A OCORRÊNCIA DE ALIENAÇÃO PARENTAL
PERPETRADA PELA MÃE. NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÃO
DOS LAÇOS AFETIVOS ENTRE PAI E FILHA. SENTENÇA
REFORMADA. O presente recurso tem por objetivo a reforma da
decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação
incidental de declaração de alienação parental, julgou
improcedente o pedido formulado na inicial. Para tanto, o
apelante alegou que os autos estão alicerçados na palavra de
uma mãe alienadora, que é fantasiosa e totalmente distorcida
da realidade.Com efeito, após uma análise cuidadosa e
detalhada dos autos, verificou-se que as graves acusações de
abuso sexual praticadas pelo genitor contra a filha não passam
de alegações, sem qualquer elemento de prova que possa
embasar os relatos, e que, inclusive, são eivados de contradições
e ausência de esclarecimentos coerentes sobre a dinâmica do
ocorrido. A genitora criou uma história, que talvez tenha
passado a acreditar, em que o pai figurava como um monstro
abusador, de quem a mãe iria proteger a filha, ao contrário do
que a própria progenitora fez. Assim, desqualificou o pai, que se
tornou pessoa da qual a infante passou a ter medo, causando
evidente prejuízo à manutenção de vínculos com este, além dos
prejuízos psicológicos fatalmente acarretados na menina, em
evidente prática de alienação parental. Apelação provida.
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Nº 70080365315 (Nº CNJ: 0008440-14.2019.8.21.7000)

2019/Cível

APELAÇÃO cível. ação incidental de declaração de alienação parental. acusação de abuso sexual praticado pelo
genitor contra a filha/infante. constatada a ocorrência de alienação parental perpetrada pela mãe. necessidade
de reconstrução dos laços afetivos entre pai e filha. sentença reformada.
O presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo juízo singular que, nos autos da ação
incidental de declaração de alienação parental, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Para tanto,
o apelante alegou que os autos estão alicerçados na palavra de uma mãe alienadora, que é fantasiosa e
totalmente distorcida da realidade.

Com efeito, após uma análise cuidadosa e detalhada dos autos, verificou-se que as graves acusações de abuso
sexual praticadas pelo genitor contra a filha não passam de alegações, sem qualquer elemento de prova que
possa embasar os relatos, e que, inclusive, são eivados de contradições e ausência de esclarecimentos
coerentes sobre a dinâmica do ocorrido.

A genitora criou uma história, que talvez tenha passado a acreditar, em que o pai figurava como um monstro
abusador, de quem a mãe iria proteger a filha, ao contrário do que a própria progenitora fez. Assim,
desqualificou o pai, que se tornou pessoa da qual a infante passou a ter medo, causando evidente prejuízo à
manutenção de vínculos com este, além dos prejuízos psicológicos fatalmente acarretados na menina, em
evidente prática de alienação parental.
Apelação provida.

Apelação Cível

Oitava Câmara Cível

Nº 70080365315 (Nº CNJ: 0008440-14.2019.8.21.7000)

Comarca de Sapucaia do Sul

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Magistrados integrantes da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em dar provimento ao recurso.
Custas na forma da lei.

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes Senhores Des. Rui Portanova (Presidente) e Dra.
Rosana Broglio Garbin.

Porto Alegre, 09 de julho de 2020.



NDES. JOSÉ ANTÔNIO DALTOÉ CEZAR,

Relator.

RELATÓRIO

Des. José Antônio Daltoé Cezar (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto por E. V. M., contra a decisão proferida pelo juízo singular que, nos
autos da ação incidental de declaração de alienação parental, ajuizada pelo recorrente, em face de R. G. M.,
julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Ainda, condenou o demandante ao pagamento de
honorários advocatícios em favor da parte adversa, arbitrados no valor de R$800,00, suspensa a exigibilidade,
em razão da gratuidade da justiça.

Em razões de fls. 182/190, o apelante relatou que a genitora alienadora tem por objetivo proibir, a qualquer
custo, que o pai mantenha qualquer contato com a filha. Sustentou que se está diante de direito fundamental
da criança de convivência familiar saudável, conforme expressamente previsto no art. 3º da Lei de Alienação
Parental, no entanto, isso foi desconsiderado, uma vez que o feito foi julgado como mera divergência entre os
genitores. Alegou que a apelada não juntou nenhuma prova documental acerca dos fatos por ela
mencionados, mas culminou com a clássica denúncia de abuso sexual do pai contra a filha. Afirmou que,
analisando o conjunto probatório, é forçoso reconhecer que tudo que consta nos autos contra o recorrente
está alicerçado na palavra da genitora, isto é, a demanda está fundamentada em uma versão totalmente
distorcida da realidade de uma mãe alienadora. Arguiu que é evidente que se está diante de uma fantasiosa
história criada pela genitora, pois o comportamento e a reação da filha não têm a menor relação com o relato
dos autos. Asseverou que os elementos existentes são mais do que suficientes para se identificar a ocorrência
de alienação parental. Postulou o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão recorrida,
acolhendo-se os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões de fls. 192/196, a apelada requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a
sentença guerreada, por seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça, Dr. Alceu Schoeller de Moraes, em parecer de fls. 206/215, manifestou-se pelo
provimento do recurso de apelação, para julgar procedente o incidente de alienação parental, reconstruindo-
se a ligação pai/filha, e promovendo-se a reaproximação nos termos referendados pela psicóloga Simone
Gomes.
É o relatório.

VOTOS

Des. José Antônio Daltoé Cezar (RELATOR)

Recebo o recurso de apelação interposto, pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

Assinalo, inicialmente, que o presente recurso será julgado conjuntamente com a apelação n.º 70076771195,
nos autos da medida de proteção, por tratar-se do mesmo caso, envolvendo as mesmas partes.

Superada essa questão, tem-se que o presente recurso tem por objetivo a reforma da decisão proferida pelo
juízo singular que, nos autos da ação incidental de declaração de alienação parental, julgou improcedente o
pedido formulado na inicial. Para tanto, o apelante alegou que os autos estão alicerçados na palavra de uma
mãe alienadora, que é fantasiosa e totalmente distorcida da realidade. Requereu a procedência do pedido.

Em que pese tratar-se de demanda relativa à suposta ocorrência de alienação parental, importante observar
que a guarda dos filhos, motivo, muitas vezes, de discordância entre casais após o término frustrado de um
relacionamento amoroso, requer atenção ao princípio da proteção integral, consagrado no artigo 227 da
Constituição Federal
, e também previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 19
.

Sob esse enfoque, o que se pretende é que a família seja responsável pela integridade 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10644726/artigo-227-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/170270245/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1028079/estatuto-da-crian%C3%A7a-e-do-adolescente-lei-8069-90
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10618045/artigo-19-da-lei-n-8069-de-13-de-julho-de-1990


física e psíquica da criança e do adolescente, a sociedade priorize uma convivência coletiva harmônica para
esses protegidos, e o Estado promova um constante incentivo à criação de políticas públicas, tudo com
absoluta prioridade
.

Outrossim, deve-se observar a necessidade de equilíbrio no exercício do poder familiar e o indispensável
respeito aos direitos e interesses dos filhos. O poder familiar, sendo um conjunto de prerrogativas existentes
em relação à outra pessoa, é de exercício obrigatório, sujeitando-se, caso contrário, a destituição ou suspensão,
e contempla os deveres de guarda, sustento e educação. No entanto, sabendo-se que a criança deixou de ser
considerada uma propriedade dos pais, sem que houvesse qualquer interferência do Estado, passando a ser
sujeito de direitos, estes devem ser observados e respeitados acima dos interesses dos genitores
.

Diante desse contexto, tem-se que a alienação parental pode ser considerada como uma violação aos
interesses da criança e do adolescente, os quais deveriam sobrepor-se aos dos pais ou guardiões, a fim de que
fosse garantido o bem-estar destes que estão em desenvolvimento.

Conforme dispõe a Lei 12.318/2010, a alienação parental é conceituada como uma 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 sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie o genitor ou
que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.

Assim, verifica-se que o que ocorre é um exercício abusivo do direito de guarda, em que um dos guardiões
empenha-se em desqualificar a imagem do outro genitor, descumprindo com os deveres intrínsecos à
autoridade parental ou decorrentes da tutela ou da guarda, e ferindo direito fundamental da criança ou do
adolescente de convivência familiar saudável

.Feitas tais considerações, passo à análise do caso concreto.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a presente ação incidental de declaração de alienação parental foi
ajuizada por E. V. M., em face de R. G. M., em razão de suposta prática de alienação parental da genitora em
relação à filha do ex-casal, Gabriela, contra o genitor, ora apelante.

À época do ajuizamento, em novembro de 2015, o genitor alegou que estava sem ver a infante, atualmente
com 10 anos de idade, há mais de dois anos. Relatou que, desde o nascimento da menina (em 22.10.2008), esta
sempre esteve sob os cuidados e guarda da mãe. Explicou que, nos momentos de convivência entre pai e filha,
havia o acompanhamento de algum dos familiares maternos (avó, irmã ou tio da requerida).

Afirmou que, no entanto, no início do ano de 2013, época em que a infante contava com 04 anos de idade, sem
qualquer fundamento, mas com o propósito de interferir na formação psicológica da criança, objetivando criar,
na menina, uma imagem completamente distorcida do genitor, bem como para afastá-la de sua convivência, a
demandada acusou o apelante de praticar, contra a filha, abuso sexual. O fato ocasionou um processo crime
contra o requerente (pendente de julgamento processo nº. 035/2.13.0002179-9), e a medida de proteção
ajuizada pelo Ministério Público.

Conforme denúncia proposta pelo Ministério Público, datada de outubro de 2014 (fls. 17/18), o genitor, em data
não suficientemente apurada, no entanto, anterior ao dia 10 de dezembro de 2012, em local e horário não
esclarecidos, o denunciado praticou, em tese, ato libidinoso diversos com a filha, aproveitando-se dos
momentos em que ficava sozinho com a infante. Informou, ainda, que os abusos se iniciaram quando a menina
contava com apenas 01 ano de idade e continuaram até que completasse 04 anos.

https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1024943/lei-12318-10


fJá na medida de proteção, processo que está sendo julgado conjuntamente a este, proposta pelo Ministério
Público, narrou-se situação de risco em que estaria exposta a infante, em razão da notícia de suposto abuso
sexual praticado contra a criança, pelo pai, ocasião em que foi determinado o afastamento do genitor da filha,
sob pena de concorrer nas penas do crime de desobediência.

Em abril de 2013, a assistente social e o psicólogo do CREAS comunicaram que fizeram o acompanhamento da
menina G., em razão de abuso sexual perpetrado pelo pai, relatado pela genitora. Ante a avaliação técnica,
indicaram a necessidade de continuar os acompanhamentos, no entanto R. manifestou-se no sentido de ter
condições de contornar suas dificuldades pessoais por meio de ideologias de vida de orientação religiosa.
Apontaram, ainda, condição de risco que a menina estava submetida, devido a fragilidade emocional da mãe
para enfrentar novas aproximações do pai com a filha (fls. 19/20).

Ainda, no Ministério Público, conforme termo de declarações (fls. 21/22), em maio de 2015, a genitora reiterou o
ocorrido, referindo que (...) Eduardo tem longo histórico de pedofilia, já tendo abusado sexualmente de
sobrinhos e filhos dele (E. é pai de sete filho). E., que é bissexual, abusa sexualmente de meninos e meninas e
não poupou a filha. Diz que G. foi abusada pelo pai ao menos duas vezes. Na primeira vez, pegou Eduardo
lambendo a vagina da filha quando esta tinha um ano de idade, depois presenciou E. tentando estrangular a
menina. Após, quando a menina tinha três anos, E. abusou sexualmente da menina, lambendo-lhe a vagina e
passando-lhe o pênis, o que foi relatado pela menina inúmeras vezes grifei.

Diante desse relato, causa estranheza o fato de a genitora, após ter presenciado o primeiro abuso sexual, em
tese, praticado pelo genitor contra a filha, quando esta tinha apenas um ano de idade, ter mantido o contato
entre ambos, não comunicando o ocorrido. Ainda, teria sido reiterada a prática contra a infante, já com três
anos de idade, no entanto, a apelada veio a noticiá-lo apenas quando a menina contava com 04 anos de idade,
isto é, após um ano do segundo episódio.

Ouvida em juízo, a apelada afirmou que a filha não viu mais o pai desde o último acontecimento, isto é, seu
aniversário de 04 anos de idade (CD fl. 165). No entanto, conforme informado pela própria genitora, na referida
declaração ao Ministério Público (fls. 21/22), a menina havia sido abusada pelo pai, pela segunda vez, aos três
anos de idade, apresentando, dessa forma, uma segunda versão dos fatos em juízo.

Ainda, em maio de 2016, foi realizado laudo psicológico das partes, ocasião em que se concluiu a inexistência
de indícios de prática de abuso sexual cometida pelo genitor contra a infante. A psicóloga atuante,
compromissada no processo, afirmou que a análise e levantamento dos dados aponta, entretanto, um temor
excessivo de G. com relação ao pai, relacionado às ideias persecutórias vivenciadas pela mãe. Ideias estas que
tem ligação direta com o histórico de abuso sexual/psicológico e maus tratos sofridos por esta mãe na infância.
Roseli considera a presença de E. nociva e perigosa para Gabriela. A conotação sexual, embora aparente, é
apenas uma das queixas de Roseli perante o genitor. As queixas de agressões físicas e verbais contra ela
também aparecem em seu discurso. Seu relacionamento com Eduardo traz consigo a ideia de humilhação,
rejeição e abandono, vivenciadas por ela em sua infância. Embora não tenha presenciado o ato do abuso em si,
Roseli credita a enfermidade da filha, após o suposto abuso, como a comprovação da concretização do ato
grifei (fls. 139/146).

Outrossim, ainda na avaliação psicológica, consta que R. quando confrontada em entrevista sobre o espaço de
tempo entre a primeira citação de abuso por parte do genitor (quando G. tinha um ano de idade) e a
solicitação de medida protetiva, bem como o porquê de não o ter denunciado antes, R. não consegue explicar -
fls. 139/146.

A profissional referiu, ainda, que R. contou que os abusos ocorreram durante um pequeno espaço de tempo,
quando sua vigilância esteve negligenciada (...). O relato do momento do abuso trazido em entrevista difere do
apontado nos autos na oitiva da genitora. Em entrevista de avaliação psicológica, Roseli relata que o abuso
ocorrera em um período, logo após o aniversário de quatro anos da filha, onde teria permitido que o genitor a
levasse e buscasse na escola. Segundo R., aproveitando-se disso, o pai teria sumido com a filha e os abusos
ocorreram entre o momento de tê-la pego na escola e o momento em que a teria deixado em casa. Nas oitivas
dos autos, R. afirma que os abusos ocorreram em sua casa, quando o pai, de forma mentirosa, teria enganado
sua mãe dizendo-lhe que Roseli teria permitido que pegasse a chave de sua casa e a aguardasse nesta com
sua filha.



Segundo relatos de R., a filha teria lhe confidenciado as situações de abuso praticadas pelo genitor, o que fez
com que buscasse amparo legal?.

Nesse contexto, verifica-se a existência de mais contradições nos relatos da genitora, que possui mais de uma
versão para o segundo ocorrido. Outrossim, não há esclarecimentos por parte da requerida, quanto ao fato de
ter presenciado o primeiro abuso sexual contra a filha e ter permitido a manutenção do convívio entre ambos,
ainda que o pai, inclusive, tenha tentado estrangular a infante, conforme também descrito pela demandada.
Tal fato causa estranheza, principalmente porque a apelada se mostra uma mãe zelosa e extremamente
protetora, que, inclusive, só permitia que o recorrente ficasse com a menina na presença de algum familiar.

Nos autos, também há a informação de que Roseli foi abusada sexualmente por seu genitor, quando tinha
apenas 09 anos de idade, e, em que pese tenha afirmado, em juízo (CD fl. 165), que sua mãe não tinha
conhecimento de tal prática à época, na avaliação psicológica referiu que sua genitora sabia dos abusos, os
quais, inclusive, eram praticados contra suas irmãs, no entanto, essa mantinha-se silente (fls. 139/146).

Diante dessa violência sofrida na infância, constata-se, diante do laudo psicológico, que a mãe reproduz na filha
a traumática vivencia do abuso sexual perpetrado pelo próprio pai.

Diante disso, após uma análise cuidadosa e detalhada dos autos, entendo que as graves acusações de abuso
sexual praticadas pelo genitor contra a filha não passam de alegações, sem qualquer elemento de prova que
possa embasar os relatos, que, inclusive, são eivados de contradições e ausência de explicações coerentes
sobre como deu-se o ocorrido.
A genitora criou uma história, que talvez tenha passado a acreditar, em que o pai figurava como um monstro
abusador, de quem a mãe iria proteger a filha, ao contrário do que a própria progenitora fez. Assim,
desqualificou o genitor, que se tornou pessoa da qual a infante passou a ter medo, causando evidente prejuízo
à manutenção de vínculos com este, além dos prejuízos psicológicos fatalmente acarretados na menina, em
evidente prática de alienação parental.

No mesmo sentido, parecer do Procurador de Justiça que, inclusive, referiu que essa mãe se ancora no poder
da igreja que frequenta e se firma como protetora, entretanto, sabedora dos estupros deixou-os soterrados por
anos, causando enorme estranheza a denúncia tardia, notadamente porque, segundo narrativa dela própria,
ela mesma presenciou e em flagrância o momento em que o pai seviciava G., esta com 01 ano de idade,
sobrevindo a reincidência 02 anos após, quando Gabriela contava com 03 anos de idade e o genitor novamente
lambera-lhe a vagina e esfregara ali o pênis. (...) O estupro da criança é reflexo do estupro infantil e pretérito
materno, seja real, seja putativo, tendo a figura abusadora do pai como o centro. Por isso é de reconhecer que a
mãe praticou e pratica atos de alienação do pai.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso de apelação, a fim de julgar procedente a ação incidental
de alienação parental, nos termos do art. 2º da Lei nº. 12.318/2010, devendo ser reconstruído os laços afetivos
entre pai e filha, e promovida a reaproximação nos termos propostos pela psicóloga Simone Gomes (fls.
139/146). Outrossim, R. também deverá ser submetida a tratamento psicológico.

Des. Rui Portanova (PRESIDENTE) - De acordo com o Relator.
Dra. Rosana Broglio Garbin - De acordo com o Relator.
DES. RUI PORTANOVA - Presidente - Apelação Cível nº 70080365315, Comarca de Sapucaia do Sul: \À
UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.\
Julgadora de 1º Grau: MARCIA REGINA FRIGERI

Referências:

 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

 Art. 19. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral.

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26265889/artigo-2-da-lei-n-12318-de-26-de-agosto-de-2010
https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1024943/lei-12318-10
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