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ÇAAGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E 
APREENSÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO POR PARTE 
DO GENITOR. DESCUMPRIMENTO REITERADO DO 
ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO POR PARTE 
DA GENITORA. SUSPEITA DE ALIENAÇÃO 
PARENTAL. FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO 
DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL 
DETERMINANDO A REALIZAÇÃO DAS VISITAS. 
 
Caso concreto em que desde junho de 2007 o 
genitor não consegue efetivar o direito de conviver 
com sua filha, postulando reiteradas vezes a busca 
e apreensão da criança. Por outro lado, a genitora 
não apresenta justificativa plausível para o 
descumprimento do acordado, cabendo ao 
Judiciário assegurar o convívio paterno, em 
atenção ao melhor interesse da infante. Embora 
compreenda excessiva a medida postulada, é 
cabível a determinação de cumprimento por parte 
da agravada do acordo de visitação, fixando-se 
multa diária para o caso de descumprimento da 
decisão. 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE 
PROVIDO. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO 
 

OITAVA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70043065473 
 

COMARCA DE VENÂNCIO AIRES 

A.R. 
.. 

AGRAVANTE 

A.D.R. 
.. 

AGRAVADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Oitava Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar parcial 
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provimento ao agravo de instrumento, nos termos dos votos a seguir 

transcritos. 

Custas na forma da lei. 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (PRESIDENTE) E DES. 
ALZIR FELIPPE SCHMITZ. 

Porto Alegre, 14 de julho de 2011. 

 
 

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL (RELATOR) 

 

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE 
R. contra decisão interlocutória proferida nos autos da separação judicial 

litigiosa movida por ANA DENISE R., em que restou designada audiência 

conciliatória para o dia 30.06.2011. 

 

Refere que desde a audiência realizada em 28.06.2007 vem 

pedindo nos autos o reconhecimento do direito de visitação à sua filha Ana 

Milena. 

 

Ratifica que, há mais de quatro anos, está tentando conviver 

com a sua filha, sendo impedido por causa do absoluto conflito travado com 

a agravada, eis que não consegue exercer o direito de visitação quinzenal. 
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Salienta que o pleito esbarra em procedimentos 

administrativos, remessas de ofícios, audiências de conciliação inexitosas, 

sem que seja tomada qualquer providência para garantir este direito, que 

não é apenas seu, mas também da criança. 

 

Comenta que, durante o período referido, viu sua filha somente 

durante as audiências judiciais e que não pode continuar aguardando as 

providências adotadas, pois a ruptura do vínculo pode trazer prejuízos 

irreparáveis na formação da personalidade de Ana Milena. 

 

Argumenta que a genitora concorda formalmente com a 

visitação, mas impede de todas as formas a convivência, evidenciando a 

prática de alienação parental, pois a criança terá dificuldade de reconhecê-lo 

como pai em razão do transcurso do tempo. 

 

Requer o deferimento liminar da medida de busca e apreensão 

da filha, no próximo dia 03.06.2011, ou na primeira data posterior à decisão, 

a ser cumprida por oficial de justiça e um policial, a fim de dar cumprimento 

ao acordo firmado em 03.12.2009, entregando a criança na casa da avó 

paterna aos sábados e domingos alternados, ou no seu domicílio, sob pena 

de multa pecuniária de um salário mínimo diário ou que seja cominada 

penalidade descrita na Lei da Alienação Parental (fls. 2/12). 

 

Deferida, em parte, a liminar (fls. 128/130), prestadas as 

informações (fls. 133/134), a parte agravada apresentou contrarrazões, 

noticiando que há 4 anos a filha não vê o pai biológico e, por isso, não 

deseja revê-lo, limitando-se a respeitar a vontade da menina. Alega ainda 

que o agravante foi um péssimo marido. Postula a revogação da liminar, 
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bem como a condenação do recorrente em honorários de sucumbência (fls. 

136/141). 

 

É o relatório. 

V O TO S 

DES. RICARDO MOREIRA LINS PASTL (RELATOR) 

 

Eminentes colegas, ao examinar primeiramente a matéria, 

manifestei-me da seguinte forma: 

 

Compulsando os autos, vislumbro 
verossimilhança na argumentação do insurgente, na 
medida em que, no mínimo, desde 28.06.2007 (fl. 30), 
quando estabelecido o direito de visitação, não 
consegue efetivá-lo. As petições de fls. 31/34, 40/42, 
50/52, 66/68, 77/79, 86/88, 91/94, 101/104, 110/115 
evidenciam a angústia do pai em não conseguir ver a 
filha, não obstante isto tenha sido pactuado, por mais 
de uma vez, em acordos homologados pelo juízo da 
causa (em 28.06.2007, fl. 30; em 27.11.2008. fl. 49; 
3.12.2009, fl. 74). 

 
Depreende-se dos documentos aportados que a 

genitora não apresenta justificativa plausível para o 
descumprimento reiterado do acordado, ora alegando não 
ter o recorrente contatado-a para combinar a visitação (fl. 
56), ora afirmando não ter como levar a infante até a 
residência da avó paterna por estar desempregada (fl. 82). 

 
Ocorre que o tempo está passando sem que 

providência efetiva tenha sido assegurada de modo a 
proteger o interesse da criança, que não pode ser 
privada do convívio paterno, cumprindo que o 
Judiciário auxilie não só o pai, mas também a mãe, 
dadas as dificuldades que tem invocado, a materializar 
o que é direito da própria infante. 

 
Nesse particular, tenho como extremada, por ora, 

a adoção da medida de busca e apreensão. No entanto, 
não há como o Poder Judiciário pactuar com a situação 
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relatada, sob pena de acarretar danos irreversíveis no 
vínculo paterno. E não foi por outra razão, realço, que o 
juiz substituto, ainda em 16.07.2007, determinou a 
expedição de mandado de advertência à agravada, 
“para que cumpra o acordo em relação ao direito de 
visitas do requerido junto à menor Ana Milena, sob 
pena de representação criminal pelo delito de 
desobediência e multa de R$ 1.000,00” (fl. 34), que, 
como se vê, foi inócuo à genitora, que, mesmo 
advertida (fl. 35), segue não permitindo que o 
recorrente conviva com a menina. 

 
Sobre o tema, já decidiu esta Corte de Justiça: 
 
DIREITO DE VISITAÇÃO DO GENITOR. 
DESENTENDIMENTO ENTRE OS PAIS. 
APLICAÇÃO DE MULTA À MÃE POR IMPEDIR A 
VISITAÇÃO DO PAI. 1. Não é possível conhecer de 
matéria preclusa, nem de pedido que não tenha sido 
objeto de apreciação no juízo de origem. 2. Como 
decorrência do poder familiar, tem o pai não-
guardião o direito de avistar-se com a filha, 
acompanhando-lhe a educação e estabelecendo 
com ela um vínculo afetivo saudável. 3. Não 
havendo bom relacionamento entre os genitores e 
tendo o pai condições plenas para exercer a 
visitação, deve ser assegurado a ele o direito de 
conviver com a filha, inclusive através de 
aplicação de multa à guardiã por impedir a 
visitação. 4. A mãe deve ser severamente 
advertida de que deve respeitar o período de 
visitas, ficando esclarecida acerca da 
responsabilização pela desobediência, bem como 
do risco de que a guarda possa vir a ser revertida. 
5. A multa deve ser imposta em relação a cada 
descumprimento informado, sendo inadmissível que 
se aguarde um somatório de condutas maternas 
censuráveis a fim de multiplicar a penalização 
pecuniária. Recurso conhecido em parte e 
parcialmente provido. (SEGREDO DE JUSTIÇA) 
(Agravo de Instrumento Nº 70023275803, Sétima 
Câmara Cível, TJRS, Relator Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves, 25/06/2008) 
 
Diante do exposto, defiro em parte a liminar 

postulada, a fim de que a genitora cumpra o acordo 
homologado em 03.12.2009 (“ficou acertado pelas partes 
que as visitas ocorrerão na casa da avó paterna, em 
sábados e domingos alternados”, fl. 74), determinando, 
para que isso efetivamente ocorra, diante da ausência de 
horário estipulado e da evidente animosidade entre as 



TR
IB

UNAL DE JUSTIÇA

                   RS     

 
 
 
 
 
RMLP 
Nº 70043065473 
2011/CÍVEL 
 

   6 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

partes, que a visitação seja retomada no dia 11.06.2011 
(sábado), das 14 às 18 horas, cabendo ao pai buscar e 
devolver a filha em sua residência. 

 
Fixo, desde logo, multa diária no valor de R$ 

300,00 para o caso de descumprimento do presente 
comando, sem, obviamente, prejuízo da adoção de 
outras medidas que se fizerem eventualmente 
necessárias à sua efetivação. [grifei] 

 

Consigno não ter vindo aos autos notícia do cumprimento 

integral da medida imposta, não obstante tenha a magistrada da origem 

informado que no teor da certidão do Oficial de Justiça que realizou a 

diligência consta que “a avó materna referiu que, caso chorasse, a criança 

somente seria levada pelo agravante sobre o seu cadáver. A certidão relata, 

inclusive, a resistência dos familiares da agravada, e dela própria, em 

entregar a criança ao pai” (fl. 133), o que, a toda evidência, não impressiona, 

já que no mínimo desde junho de 2007 o pai não consegue estabelecer um 

convívio com a filha em razão deste comportamento da genitora de Ana 

Milena. 

 

Diante da declaração de suspeição por parte da então juíza da 

causa, Dra. Maria Beatriz Londero Madeira, os autos foram encaminhados 

ao Dr. Diego Leonardo Di Marco Piñeiro, que, tão-logo tomou ciência da 

situação, lançou nos autos originários a lúcida decisão: 

 

Vistos. (I) Recebi os autos, na condição de substituto 
de tabela da colega Maria Beatriz Londero Madeira, no dia 
de ontem. (II) Segundo definição do artigo 2º da Lei n.º 
12.318/10, considera-se ato de alienação parental a 
interferência na formação psicológica da criança ou do 
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, 
pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente 
sob a sua autoridade, guarda ou vigilância para que repudie 
genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este.  Dentre os exemplos 
que a própria lei traz de formas de alienação parental, 
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destaco os seguintes: dificultar contato de criança ou 
adolescente com genitor; dificultar o exercício do direito 
regulamentado de convivência familiar. Em juízo de 
sumária cognição, há suficiente dose de plausibilidade 
nas alegações esposadas por Alexandre Rosa em 
desfavor de Ana Deise Rosa e dos familiares maternos. 
Nessa trilha, por tudo o que se tem nos autos, está 
sendo impedida ou restringida indevidamente a 
convivência de Alexandre com a filha Ana Milena. 
Situação que, modo expresso, foi reconhecida pelo 
Desembargador Ricardo Moreira Lins Pastl na decisão 
que concedeu liminar no agravo de instrumento n.º 
70043065473. É preciso, agora, dar concretude à 
decisão da Superior Instância. Por pior marido que 
Alexandre possa ter sido para Ana Deise, esta não tem 
o direito de privar a filha da convivência com o pai. Os 
malefícios dessa privação são evidentes, induvidosos e 
não precisam aqui ser destacados. Dito isso, frente ao 
que foi certificado na fl. 321, determino: a) o direito de 
visitas e convivência do pai com a filha, como ajustado no 
termo da fl. 237, será exercido em sábados e domingos 
alternados; b) sendo evidente o estado de beligerância das 
partes, ao menos temporariamente, como não foi 
estabelecido horário certo de visitação, reafirmo (já o fez o 
desembargador-relator por ocasião da concessão da 
liminar) que a menina deverá ser buscada pelo pai às 14 
horas, devendo ser devolvida às 18 horas do mesmo dia; c) 
excepcional e temporariamente, diante de todos os 
problemas até aqui ocorridos, determino que o Conselho 
Tutelar, ao menos nas primeiras 8 (oito) visitações, 
acompanhe o pai no momento de buscar e entregar a filha, 
apresentando, em cada ocasião, relatório circunstanciado a 
juízo; d) as visitas começarão neste domingo, dia 19 de 
junho de 2011; e) expeça-se com urgência e prioridade 
novo mandado de intimação pessoal de Ana Deise, a ser 
cumprido, também com urgência e prioridade, em face da 
proximidade da data aprazada; f) no cumprimento do 
mandado, a genitora e os avós maternos deverão ser 
intimados, esclarecidos e advertidos a respeito desta 
interlocutória e da decisão da Superior Instância, em 
especial acerca da multa fixada e da possibilidade de, 
sendo constatada pericialmente a alienação parental, ser 
revertida a guarda da menina; g) cancelo a audiência antes 
aprazada. Oportuna e adequada, no caso, a realização de 
perícia psicológica. Nomeio, para tanto, a psicóloga Adriana 
Oswald, cujos honorários serão pagos pelo TJRS. Desde 
já, de parte do juízo, formulo os seguintes quesitos: 1) 
como é, na atualidade, a vinculação afetiva entre a menina 
Ana Milena e o pai? 2) sendo frágil a vinculação, quais são 
as causas dessa realidade? 3) há indicativo de que esteja 
ocorrendo, no caso, a chamada alienação parental? Quais? 
4) qual a imagem que a menina faz do pai? Foi percebida 
alguma forma de influência de terceiros ¿ mãe ou outros 
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parentes ¿ na construção dessa imagem? 5) a menina 
sente falta do pai? 6) como é a vinculação afetiva de Ana 
Milena com a mãe e com os outros familiares maternos? 7) 
 qual a imagem que a menina faz da mãe? Foi percebida 
alguma forma de influência de terceiros na construção 
dessa imagem? 8) como Ana Milena vê as brigas e 
divergências existentes entre seus pais? 9) quais as 
consequências essas brigas podem causar no crescimento 
da menina? Além das respostas aos quesitos, a perita 
deverá apresentar, com base nas impressões colhidas, 
uma ou mais propostas de rotinas de visitação e 
convivência entre pai e filha. (III) Intimem-se as partes, 
dando-lhe ciência desta decisão, abrindo-lhes prazo de 5 
dias para apresentação de quesitos e indicação de 
assistentes técnicos. (IV) Decorrido esse prazo, dê-se vista 
ao Ministério Público para que, querendo, também 
apresente quesitos. (V) Faça-se contato urgente ¿ 
preferencialmente por telefone - com o Conselho Tutelar, 
determinando o acompanhamento temporário das rotinas 
de visitas, como acima destacado. [grifei] 

 

Registro que a parte agravada em suas contrarrazões não traz 

nenhum elemento para alterar a convicção deste Relator, insistindo em 

discordar da aproximação do genitor e de Ana Milena, sem, contudo, 

demonstrar algum motivo concreto, depreendendo-se, pelo revés, que o 

afastamento da filha e do pai decorre da conflituosa separação do casal. 

 

Contudo, como brilhantemente ponderado pelo atual julgador 

da causa originária, há de se perquirir o melhor interesse da criança, que 

necessita restabelecer o vínculo afetivo com seu pai. 

 

Para encerrar, trago à colação precedente julgado por este 

Tribunal: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE 
FAZER. IMPOSIÇÃO À MÃE/GUARDIÃ DE CONDUZIR O 
FILHO À VISITAÇÃO PATERNA, COMO ACORDADO, 
SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. INDÍCIOS DE SÍNDROME 
DE ALIENAÇÃO PARENTAL POR PARTE DA GUARDIÃ 
QUE RESPALDA A PENA IMPOSTA. RECURSO 
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CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (SEGREDO 
DE JUSTIÇA) (Agravo de Instrumento Nº 70023276330, 
Sétima Câmara Cível, TJRS, Relator Ricardo Raupp 
Ruschel, 18/06/2008) 

 

ANTE O EXPOSTO, voto pelo parcial provimento do recurso, a 

fim de confirmar a medida liminar concedida, de modo a resguardar o direito 

do pai de visitar a filha, na forma estabelecida pelo juiz da causa que, em 

contato direto com as partes, terá melhores condições para estipulá-la (como 

de fato ocorreu), mantendo a cominação de multa para o caso de 

descumprimento da visitação por parte da genitora. 

 
RL 
 
DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS (PRESIDENTE) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. ALZIR FELIPPE SCHMITZ - De acordo com o(a) Relator(a). 

 

DES. LUIZ FELIPE BRASIL SANTOS - Presidente - Agravo de Instrumento 

nº 70043065473, Comarca de Venâncio Aires: "DERAM PARCIAL 

PROVIMENTO. UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MARIA BEATRIZ LONDERO MADEIRA 


	ACÓRDÃO
	VOTOS

