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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a aplicação da guarda compartilhada como 
meio de redução da Alienação Parental. Trata de uma forma geral dos tipos de 
guardas usados pelos pais após a separação do casamento ou união estável. 
Trata também a Alienação Parental, seu conceito no direito e na psicologia, e 
como a guarda compartilhada pode reduzir o risco da alienação parental. 
 
Palavras chaves:  Guarda.  Guarda Compartilhada. Alienação Parental. 
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INTRODUÇÃO 

 

O término da relação conjugal de um casal, causa transtornos não 

somente a eles e sim os filhos que dela vieram, e com isso um debate sobre 

quem ficará com a guarda da criança ou do adolescente. Por mais amigável 

que aconteça o fim do vínculo conjugal, pode resultar em indesejáveis 

problemas para sua prole, pois na maioria dos casos a guarda era determinada 

para um dois pais do menor, no caso a genitora, deixando o outro genitor de 

lado, cabendo a ele somente o dever de visita e pensão alimentícia.  

Veremos no presente trabalho as diferenças entre os tipos de guardas 

utilizados após a separação de um casal. Como a guarda compartilhada e pode 

ajudar no desenvolvimento saudável da Criança ou Adolescente.  

As vantagens e as desvantagens da guarda compartilhada, e quando 

elas devem ser adotadas. Pois não é em qualquer caso que pode ser instituída 

este tipo de guarda. Ela pode trazer consequências sérias, caso um dos 

genitores não tenham superando a separação, podendo aumentar ainda mais 

os conflitos entre eles. 

 A guarda compartilhada está sendo muito adquirida por alguns 

magistrados, para evitar a alienação parental. Possibilitando a maior 

proximidade entre eles, não se limitando aos dias de visita programadas, 

participando também do dia-dia do seu filho normalmente sem quaisquer 

restrições ou pedir autorização. 

 A alienação parental é causada após a dissolução da união, por um 

dos cônjuges, que movido à raiva é capaz de se utilizar do menor de idade 

para se vingar do ex-companheiro. Que podem trazer consequências ao 

menor, em algumas ocasiões podem ser até irreversíveis. Por isso está sendo 

estudada no âmbito do direito e da psicologia. 

O ordenamento jurídico inseriu sanções para punir os alienadores, com 

a tentativa de assustar e prevenir este ato que é mínimo terrível na vida do 

infante. 

E por fim, vamos demostrar como a guarda compartilhada pode ajudar 

na prevenção da alienação parental, pois ela tem como função priorizar o 

melhor interesse da Criança e do Adolescente, e também de preservar as 

condições de igualdade entre os genitores. 
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1 GUARDA  

 

A guarda se caracteriza na forma em que o genitor fica responsável por 

cuidar, proteger e zelar pelo bem estar do menor incapaz, tendo o dever de 

cumprir suas obrigações. 

Nesse sentido, Paulino Rosa explica:  

 

O termo da palavra guarda: o termo “guarda”, entre outras aplicações, 
se destina a identificar o ato de vigiar e cuidar, tendo consigo alguém 
ou alguma coisa, a exemplo das obrigações que assume o 
depositário em um contrato de depósito, fato que lhe acarreta 
também a obrigação de cuidar e manter a coisa para ser 
posteriormente devolvida ao depositante. Essa situação de guarda da 
coisa fica bem evidente quando dela tratamos no direito obrigacional. 
Entretanto, quando se trata de definir a “guarda” de filhos no âmbito 
do direito de família, surgem dificuldades significativas, já que aqui, 
por óbvio, a proteção legal é direcionada a uma pessoa e não a uma 
coisa, envolvendo, por isso mesmo, circunstância que invocam 
sentimentos, emoções e paixões de todos os atores desse processo, 
e não o simples ato de vigiar e cuidar. (2015, p.47) 

 

A guarda tem o sentido de cuidado e proteção de alguma coisa, mas se 

tratando de uma pessoa (criança ou adolescente) é um pouco mais 

complicado. Pois nesse tipo de guarda envolve família, sentimentos, e 

emoções, se tornando em algo que não é tão simples como o ato de vigiar e 

cuidar.  

Guarda na lição de Pontes de Miranda: 

 
É sustentar, é dar alimento, roupa e, quando necessário, recursos 
médicos e terapêuticos; guardar significa acolher em casa, sob 
vigilância e amparo; educar consiste em instruir, ou fazer instruir, 
dirigir, moralizar, aconselhar.  (1983, p.94)  

 

No ordenamento jurídico brasileiro, existem diversas formas de 

guardas, a primeira delas advém do vínculo matrimonial ou união estável, que 

é a forma mais natural de guarda. Denominada de guarda comum ou originaria, 

onde os pais exercem plenamente o poder familiar em conjunto. Silvio 

Rodrigues:  

 
A guarda é tanto um dever como um direito dos pais: dever, pois cabe 
aos pais criarem e guardarem o filho, sob pena de abandono; direito 
no sentido de ser indispensável a guarda para que possa ser exercida 
a vigilância, eis que o genitor é civilmente responsável pelos atos do 
filho. (1995, p. 344). 
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No entanto com a dissolução da sociedade conjugal, a guarda da 

criança terá que ser definida de acordo com o melhor interesse da mesma, 

podendo o magistrado decidir qual o melhor tipo de guarda estipulado no 

ordenamento jurídico que se encaixa melhor nessa família, não prejudicando 

de maneira alguma a relação entre pais e os filhos. 

 

1.1 GUARDA UNILATERAL 

 

Compreende-se por guarda unilateral, aquela que está disposta no 

artigo 1.583 do Código Civil, com redação na Lei 11.698, de 13 de julho de 

2008. Com a decretação do divórcio a guarda será compartilhada, priorizando 

sempre o melhor interesse da criança ou do adolescente. 

 
Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.  
§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda 
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 
deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 
§ 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores 
condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para 
propiciar aos filhos os seguintes fatores. 
I - afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar 
II - saúde e segurança 
III - educação.  
§ 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 
supervisionar os interesses dos filhos.  
§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 
supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal 
supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para 
solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 
subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente 
afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos.  

 

 De acordo com Carlos Roberto Gonçalves:  

 
A ordem dos fatores a serem observados na atribuição da guarda 
unilateral não deve ser considerada preferencial, tendo todos eles 
igual importância. Na realidade, deve o juiz levar em conta a melhor 
solução para o interesse global da criança ou adolescente, não se 
olvidando de outros fatores igualmente relevantes como dignidade, 
respeito, lazer, esportes, profissionalização, alimentação, cultura, etc. 
(ECA – Lei n. 8.069/90, art. 4º) (2009, p.267).  

 

De acordo com Carlos Roberto Gonçalves, “essa tem sido a forma 

mais comum: um dos cônjuges tem a guarda e o outro, a seu favor a 

regulamentação de visitas”. Mas isso prejudica a convivência do menor com o 
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genitor que não possui a guarda, pois o detentor da guarda não precisa 

consultar o outro para tomar as decisões importantes da vida do filho, somente 

o informará de tais situações.  

 

1.2 GUARDA POR NIDAÇÃO 

 

Nessa guarda o infante reside na mesma casa, mantendo sua rotina 

preservada, cabendo aos pais realizarem o revezamento. 

Segundo Rodrigo da Cunha Pereira:  

 
Traz consigo o sentido de que os filhos permaneceram no “ninho”, e 
os pais é quem se revezaram, isto é, a cada período, um dos 
genitores ficará com os filhos na residência original do casal. Não há 
nenhuma proibição para esse tipo de guarda no ordenamento jurídico 
brasileiro, mas em função dos aspectos práticos para os pais, ela é 
pouco utilizada. (2013, p 101)  

 

Uma das vantagens dessa guarda é que a criança não precisará sair 

de dentro do seu lar para ficar com os genitores, mas causa um transtorno na 

vida dos pais, pois eles têm a obrigação de ficar mudando seus pertences de 

um local para outro, e mudar toda sua rotina. 

 

1.3 GUARDA ALTERNADA 

 

Os pais têm suas guardas por tempo determinado, criam-se regras, 

espaços próprios e o filho participará dessa alternativa de convivência.  

Ficando assim o guardião responsável por fiscalizar a sua educação, sustendo, 

administração legal e assim sucessivamente no tempo em que o menor está 

sob sua guarda. 

Jorge Augusto Pais de Amaral caracteriza a guarda alternada da 

seguinte forma:  

 
A guarda alternada caracteriza-se pela possibilidade de cada um dos 
pais deter a guarda do filho alternadamente, segundo um ritmo de 
tempo que pode ser um ano escolar, um mês, uma semana, uma 
parte da semana, ou uma repartição organizada dia a dia e, 
consequentemente, durante esse período de tempo deter, de forma 
exclusiva, a totalidade dos poderes-deveres que integram o poder 
paternal. No término do período, os papéis invertem-se. (2000, p. 
110) 
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Esse modelo de guarda pode prejudicar a fica do filho, pois ele terá que 

viver e se acostumar a viver em dois lares, em tempos determinados pelos 

pais, tendo que levar de um lugar para outro seus pertences, sem ter um lar 

fixo. 

 

1.4 GUARDA COMPARTILHADA 

 

A guarda compartilhada é aquela em que ambos os genitores tem a 

guarda jurídica do filho, ambos continuam tomando as decisões sobre a vida do 

menor em conjunto, como era na vida conjugal.  

Conforme conceitua Waldyr Grisard Filho, entende por guarda 

compartilhada: 

 
A guarda compartilhada, ou conjunta, é um dos meios de exercício da 
autoridade parental, que os pais desejam continuam exercendo em 
comum quando fragmentada a família. De outro modo, é um 
chamamento dos pais que vivem separados para exercerem 
conjuntamente a autoridade parental, como faziam na constância da 
união conjugal. (2002, p.115) 

 

A Lei 11.698/2008 trouxe uma solução mais ampla para melhor atender 

os interesses do menor envolvido no meio a separação dos pais.   

 
Em boa hora vem nova normatização legal que assegura a ambos os 
genitores a responsabilidade conjunta, conferindo-lhes de forma 
igualitária o exercício dos direitos e deveres concernentes à 
autoridade parental. Não mais se limita o não guardião a fiscalizar a 
manutenção e educação do filho quando na guarda do outro (CC 
1.589). Ambos os pais persistem com todo o complexo de ônus que 
decorrem do poder familiar, sujeitando-se à pena de multa se agirem 
dolosa ou culposamente (ECA 249). (2008, p. 26)  

 

As constantes mudanças na sociedade a partir do século XX, fez com 

que a legislação tomasse uma atitude à frente da família atual, reequilibrando 

os direitos parentais e colocando o menor, criança ou adolescentes como o 

centro da questão para que o mesmo tenha um melhor desenvolvimento 

durante a vida, tanto intelectual, moral e psíquica.  Também traz uma melhoria 

na vida dos pais e dos filhos, melhorando assim a interação entre a relação 

parental. 

Rodrigo da Cunha Pereira, conceitua: 

A guarda compartilhada traz uma nova concepção para a vida dos 
filhos de pais separados: separação é da família conjugal e não da 
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família parental, ou seja, os filhos não precisam se separar dos pais 
quando o casal se separa, o que significa que ambos os pais 
continuarão participando da rotina e do cotidiano deles. (2012,p. 150) 

 

Portanto, essa guarda prioriza o bem estar maior dos filhos, 

preservando os laços afetivos e convívio sadio com os genitores, que 

exercerão igualitariamente os direitos e deveres ligados à criança, mesmo após 

a separação. 
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2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA GUARDA COMPARTILHADA 

 

A guarda compartilhada foi inserida em nosso ordenamento jurídico 

através da Lei nº 11.698 no dia 15 de agosto de 2008, alterando os artigos 

1.583 e 1584 do Código Civil. Para melhor atender aos interesses dos filhos de 

pais separados. Mas com ela traz os pros e contras sobre a guarda 

compartilhada, ela deverá ser aplicada a tipos específicos de genitores para 

obter êxito. 

 

2.1 VANTAGENS 

 

A guarda compartilhada é muito vantajosa para a criança ou 

adolescente, e para o genitor que não detém a guarda física. Pois ele terá a 

maior proximidade para intervir na vida do filho, tomando decisões importantes 

em conjunto com o outro genitor.  

Discorre o doutrinador Waldyr Grisard Filho:  

 
A guarda compartilhada atribui a ambos os genitores a guarda 
jurídica, ambos os pais exercem igualitária e simultaneamente todos 
os direitos-deveres relativos à pessoa dos filhos. Pressupõe uma 
ampla elaboração entre os pais, sendo que as decisões relativas aos 
filhos são tomadas em conjunto. (2014, p.. 211) 

 

É indispensável para os filhos, que ambos os pais se demostrem 

interessados na sua criação, pois isso pode refletir na vida dele indiretamente, 

na sua formação. Eduardo Leite nos ensina: 

 
Quanto às vantagens, tudo leva a crer que o interesse da criança seja 
o argumento fundamental invocado pelos adeptos da guarda 
conjunta. Argumento válido e defensável já que o interesse da criança 
é o critério determinante da atribuição da guarda. (2013, p. 278) 

  

Os genitores tem que manter uma boa relação para que essa guarda 

funcione de forma adequada, pois vão ter que conviver um com o outro para 

tomarem as decisões sobre a criança. Quanto à compreensão, Grisard Filho 

afirma que: 

 
Maior cooperação entre os pais leva a um decréscimo significativo 
dos conflitos, tendo por consequência o benefício dos filhos. É 
induvidoso, revela o cotidiano social, que os filhos de pais separados 
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têm mais problemas que os de família intacta. Como é induvidoso 
que os filhos mais desajustados são os de pais que os envolvem em 
seus conflitos permanentes. (2009, p. 217).  

 

Os pais tem que fazer um esforço para manter uma boa relação entre 

eles, e não deixarem que a separação do casal atrapalhe na criação do filho. 

Pois somente a relação conjugal terminou, a relação parental continuará 

intacta. Nesse sentido, Maria Helena Rizzi nos diz que “não existem mães e 

pais ideias, só existem mães e pais presentes ou ausentes e, certamente, 

sempre é melhor que estejam presentes na vida de seus filhos.”  

Desta forma, com ambos os pais contribuindo para que dê certo, até a 

pensão alimentícia será mais fácil resolvida, caso o genitor que não detém a 

guarda física fique mais próximo do filho, melhor será pra ele cumprir com suas 

obrigações. Eduardo Leite comenta que: 

 
Indiretamente, e alguns autores já o ressalvaram, a guarda conjunta, 
estreitando os laços entre pais e filhos pode funcionar como elemento 
motivador ao cumprimento do pagamento da pensão alimentar. O que 
não deixa de ser verdade: quanto mais o pai se afasta do filho, menos 
lhe parece evidente o pagamento da pensão; quanto mais intenso é o 
relacionamento, mais natural lhe parece assumir as obrigações 
decorrentes da paternidade. (2013, p. 281.) 

 

Logo, é muito importante para todas as partes essa proximidade, para 

que haja um bom desenvolvimento do menor, facilitando o convívio entre pais e 

filhos, também para que o genitor tenha mais facilidade em assumir suas 

obrigações para com o filho. 

 

2.2 DESVANTAGENS 

 

Entretanto, a guarda compartilhada, não deve ser aplicado em casos 

concretos em que não adequa a esta situação. Como não seria adequada em 

caso em que os genitores apresentam distúrbios ou vícios, que possam colocar 

em risco a vida do menor, Grisard Filho salienta: 

 
Pais em conflitos constantes, não cooperativos, sem diálogo, 
insatisfeitos, que agem em paralelo e sabotam um ao outro, 
contaminam o tipo de educação que proporcionam a seus filhos, e, 
nesses casos, os arranjos da guarda compartilhada podem ser muito 
lesivo aos filhos. Para essas famílias, destroçadas, deve optar-se 
pela guarda única e deferi-la ao genitor menor contestador e mais 
disposto a dar ao outro o direito amplo de visitar. (2014, p. 218)  
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Não há que se falar em guarda compartilhada, caso os pais não 

consigam resolver os seus problemas pessoais e não são capazes de separar 

as situações e isolar seus filhos disso. Pois quando se encontram em conflito, e 

uma vez que não aceitem o fim do relacionamento, não aceitarão a guarda 

compartilhada. O entendimento da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, in verbis: 

 
EMENTA: AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA – GUARDA 
COMPARTILHADA INVIÁVEL – INTERESSE DO MENOR – 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
A guarda compartilhada requer cumplicidade, flexibilidade e 
cooperação dos genitores, não sendo possível em situações de 
grande atrito entre os pais. Sabe-se que o bem estar da criança e a 
sua segurança econômica e emocional devem ser a busca para a 
solução do litígio, nos casos em que há pretensão de guarda de 
menor. Assim, evidente, neste momento, que a situação em que se 
encontra a menor se lhe apresenta mais favorável. Impõe-se, 
portanto, a manutenção da decisão. (Ap. Cível 1.0024.10.258161-
8/004 – 1ª. Câmara Cível – TJMG – Rel. Des. Geraldo Augusto – j. 
05/02/2013 – p. 14/02/2013 – unânime). 

 

Embora existam várias vantagens para ser aplicada a guarda 

compartilhada, apresentada essas divergências, uma vez que a guarda 

compartilhada é acompanhada por problemas de relações sociais, ela não é 

recomendada pois será exigida muita flexibilidade na vida dos pais. 
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3 ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

3.1 DIREITO E PSICOLOGIA  

 
A síndrome da alienação parental (SAP), também é conhecida pela 

sigla em inglês PAS, que foi proposta em 1985 pelo médico psiquiatra 

americano Richard Gardner. Observando que a mesma viola o Princípio da 

Dignidade da pessoa Humana e do Princípio do Melhor Interesse da Criança e 

Adolescente, se tratando de um abuso emocional e de um grave transtorno 

psíquico quando adulto. 

Richard Gardner sugeriu a seguinte definição da SAP:  

 
A Síndrome da Alienação Parental é um distúrbio da infância que 
aparece quase exclusivamente no contexto de disputa de custódias 
de crianças. Sua manifestação preliminar é a campanha denegatória 
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. Quando o abuso e/ou a negligência parentais 
verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode ser 
justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação Parental 
para a hostilidade da criança não é explicável. (1998, p.148). 

 

Nesse contexto, a SAP é considerada uma lavagem cerebral na 

cabeça dos filhos, denegrindo a imagem no outro genitor e fazendo com que a 

criança se afaste cada vez mais do laço efetivo do pai ou da mãe. 

 
A Síndrome da Alienação Parental como sendo uma forma de abuso 
psicológico, porque remete às lealdades invisíveis entre a criança e o 
(a) genitor (a) alienador (a): mesmo que a criança inicialmente não 
concorde nem perceba o genitor ausente sob a ótica do genitor 
alienador, ela passa a acreditar nas mesmas coisas devido ao seu 
vínculo de dependência emocional com o genitor que está mais 
próximo. Ou seja, apesar de gostar e de sentir saudade do genitor 
alienado, a criança não pode deixar de transparecer tal sentimento, 
sob pena de decepcionar ou desagradar o genitor com quem ela 
convive. É simplesmente uma situação enlouquecedora para a 
criança. (2009, p.156).  

 

Está situação desagradável para a criança faz com que futuramente ela 

tenha problemas psicológicos graves, a alienadora interpôs uma situação difícil 

ao filho. Pois ela inventou acusações sobre o alienado para que o filho não 

queira mais se aproximar do outro genitor. E para não decepcionar o genitor 

que no momento é o seu guardião, ele se afasta definitivamente. Não querendo 
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mais a aproximação deste, passando a odiá-lo e acreditando no que lhe foi 

dito. 

E Gardner chama a atenção para:  

 
Os profissionais de saúde mental, os advogados do direito de família 
e os juízes geralmente concordam em que temos visto, nos últimos 
anos, um transtorno no qual um genitor aliena a criança contra o 
outro genitor. Esse problema é especialmente comum no contexto de 
disputas de custódia de crianças, onde tal programação permite ao 
genitor alienante ganhar força no tribunal para alavancar. (1985, p.1). 

 

A Psicologia e o direito são voltados para a compreensão do 

comportamento humano, mas cada uma em sua área especifica. A psicologia, 

por exemplo, analisa as consequências causadas pela alienação parental e 

ajuda a amenizá-las. Já o direito faz com que o direito da criança ou do 

adolescente seja preservado, ou pune quem o desrespeita, de acordo com as 

normas brasileiras. 

A Diferença entre a SAP e a alienação Parental é que a alienação é o 

fato do distanciamento do filho com o genitor alienado. Já a Síndrome, são as 

consequências que advém deste afastamento.  

Neste sentido Priscila M. P. Corrêa da Fonseca nos explica: 

 
A síndrome da alienação parental não se confunde, portanto, com a 
mera alienação parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou 
seja, a alienação parental é o afastamento do filho de um dos 
genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular da custódia. A 
síndrome, por seu turno, diz respeito às sequelas emocionais e 
comportamentais de que vem a padecer a criança vítima daquele 
alijamento. Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho 
que se recusa terminante e obstinadamente a ter contato com um dos 
progenitores e que já sofre as mazelas oriundas daquele rompimento, 
a alienação parental relaciona-se com o processo desencadeado pelo 
progenitor que intenta arredar o outro genitor da vida do filho. (2006, 
p.164)  

 

   A Lei da Alienação Parental não trata da Síndrome da Alienação 

Parental e sim da alienação Parental, pois a SAP ainda não tem registros nos 

conselhos de medicina. Logo a distinção entre Alienação Parental e Síndrome 

de Alienação Parental é apenas técnica, pois usar a SAP é para casos onde já 

foram configurados os transtornos psicológicos. Por exemplos causos que a 

criança já sinta ódio e repulsa com o genitor alienado.  
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4 DEFINIÇÃO DA ALIENAÇÃO PARENTAL DE ACORDO COM A LEI 

12.318/2010 

 

No artigo 2ª, desta Lei, é definido “Considera-se ato de alienação 

parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente 

promovida ou induzida por um dos genitores” 

 

4.1 MEIOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

Com a dissolução do casamento ou união estável, o sentimento de 

magoa e de vingança, faz com que o ex-cônjuge tente afastar de diversas 

maneiras o filho do outro genitor. 

 
A Síndrome de Alienação Parental tem sido identificada como uma 
forma de negligência contra os filhos. Para nós, entretanto, longe de 
pretender provocar dissensões terminológicas de pouca utilidade, a 
Síndrome de Alienação Parental constitui uma forma de maltrato e 
abuso infantil. Aliás, um abuso que se reveste de características 
pouco convencionais do ponto de vista de como o senso comum está 
acostumado a identificá-lo, e, por isso mesmo, muito grave, porque 
mais difícil de ser constatado. Como a Síndrome de Alienação 
Parental possui um tipo não convencional de visibilidade, sua 
detecção costuma ser difícil e demorada, muitas vezes somente 
detectada quando já se encontra em uma etapa avançada. (2010, 
p.104)  

 

Em alguns casos, os pais começam a utilizar o filho menor como uma 

forma de vingança pessoal contra o outro genitor, o que é considerado uma 

forma de abuso contra o filho, pois ele está usando uma criança ou 

adolescente indefeso para satisfazer.  

De acordo com o artigo 2ª, Parágrafo Único, nos diz sobre as formas 

exemplificadas da alienação parental: 

 
Art. 2

o
 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.  
Parágrafo único.  São formas exemplificativas de alienação parental, 
além dos atos assim declarados pelo juiz ou constatados por perícia, 
praticados diretamente ou com auxílio de terceiros:   
I - realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade;  
II - dificultar o exercício da autoridade parental;  
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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.  

 

Outros comportamentos podem ser identificados ao longo desse 

processo de alienação, coisas simples que podem levar um dano grande e às 

vezes irreparável ao filho e o alienado no futuro.  

Gardner Magalhães explica alguns dos comportamentos do alienador:  

 
(...) recusar-se a passar as chamadas telefônicas aos filhos; excluir o 
genitor alienado de exercer o direito de visitas; apresentar o novo 
cônjuge como sua nova mãe ou pai; interceptar cartas e presentes; 
desvalorizar e insultar o outro genitor; recusar informações sobre as 
atividades escolares, a saúde e os esportes dos filhos; criticar o novo 
cônjuge do outro genitor; impedir a visita do outro genitor; envolver 
pessoas próximas na lavagem cerebral de seus filhos; ameaçar e 
punir os filhos de se comunicarem com o outro genitor; culpar o outro 
genitor pelo mau comportamento dos filhos, dentre outras. (2010, 
p.47)  

 

São essas pequenas coisas que ao longo do tempo, podem trazer 

consequências graves, pois o filho vai se sentir abandonado pelo pai. 

Causando assim, constrangimentos ao genitor alienado, pois o filho vai 

começar a recusar-se a vê-lo por achar que o pai(alienado) não o “ama” mais 

como antes. O alienado vai começar a se afastar constantemente também, por 

achar com sua companhia já não é bem vinda pelo filho.  Maria Helena nos diz:  

 
Nesse processo de manipulação das crianças, a imagem do ex-
parceiro passa a ser destruída e desmoralizada perante o filho, que é 
utilizado como instrumento da raiva e agressividade para com o pai. A 
criança passa a odiá-lo e acreditar que lhe faz mal e não o ama, 
querendo ao longo do tempo cada vez mais afastar-se do genitor. 
(2010 p. 16) 

 

O alienador inicia um processo de desmoralização do ex cônjuge, 

capaz de implantar falsas memorias na criança, fazendo que a mesma fique 

com raiva, até se negado a vê-lo. 
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4.2 DIREITO A CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

De acordo com o artigo 3º da Lei 12.318/2010, é direito da Criança e 

Adolescente a convivência familiar saudável, prejudicando a realização do 

afeto nas relações com o genitor e o grupo familiar. Além do princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, o menor tem o resguardo de ter uma 

convivência familiar saudável.  

De acordo com o artigo 277 do Constituição Federal: 

 
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. 

 

O Tribunal de Justiça do Paraná, neste sentido assevera:  

 
CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. DECISÃO A QUO, INAUDITA 
ALTERA PARTE, QUE REVERTEU A GUARDA PROVISÓRIA DO 
INFANTE A GENITORA. PRONUNCIAMENTO QUE PRESCINDIU 
DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA A AUTORIZAR A 
MODIFICAÇÃO DA GUARDA. DISPUTA ENTRE GENITORES. 
PRETENSÃO PATERNA DE REAVER A GUARDA PROVISÓRIA DO 
FILHO COM O ESCOPO DE ASSEGURAR-LHE O DIREITO DE 
CONVIVÊNCIA FAMILIAR (CF, ART. 227 E CC, Art. 1.634, INCISOS 
I e II). RESISTÊNCIA MATERNA. ALIENAÇÃO PARENTAL. 
INFLUÊNCIA E MANIPULAÇÃO PSICOLÓGICA DA MÃE. 
IMPLANTAÇÃO NO PSIQUISMO DA CRIANÇA DE SENTIMENTOS 
NEGATIVOS DE AVERSÃO E REJEIÇÃO EM RELAÇÃO A FIGURA 
PATERNA. INSEGURANÇA E SOFRIMENTO EMOCIONAL 
IMPOSTOS AO INFANTE COM RISCOS AO DESENVOLVIMENTO 
AFETIVO-EMOCIONAL DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA DAS 
DIRETRIZES DOS ARTIGOS 28, § 1º E 161, § 2º, DO ESTATUTO 
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OITIVA DA CRIANÇA. 
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE NÃO-ISENTA E LIVRE. 
MANUTENÇÃO DA GUARDA EXCLUSIVA PROVISÓRIA AO PAI. 
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA 
CRIANÇA - ART. 3º DA CONVENÇÃO INTERNACIONAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA, ART. 1.584, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL E 
PRINCÍPIO DA DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL - ARTS. 1º E 
6º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO 
DE VISITA ASSEGURADO À MÃE. DECISÃO REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR. Foro Central da 
Comarca da região metropolitana de Curitiba e distribuída para a 4ª 

Vara de família 11ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento AI 

4785020 PR 0478502-0. Relator: Des. Fernando Wolff Bodziak, data 
da publicação 13/08/2008) 



23 
 

A Criança tem o direito de ter um crescimento saudável, assegurado 

esse direito pela Constituição. Logo o genitor guardião não pode interferir no 

convívio do filho com o outro cônjuge.  

 

4.3 CONSEQUÊNCIAS DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

A síndrome da Alienação Parental constitui uma forma de abuso 

psicológico contra a criança, causando consequências graves, afetando o seu 

desenvolvimento, podendo acarretar sequelas por toda a vida. As sequelas que 

a Alienação Parental pode acarretar são enumeradas por Podevyn, segundo o 

qual: 

 
Os efeitos nas crianças vítimas da Síndrome da Alienação Parental 
podem ser uma depressão crônica, incapacidade de adaptação em 
ambiente psicossocial normal, transtornos de identidade e de 
imagem, desespero, sentimento incontrolável de culpa, sentimento de 
isolamento, comportamento hostil, falta de organização, dupla 
personalidade e às vezes suicídio. Estudos têm mostrado que, 
quando adultas, as vítimas da Alienação têm inclinação ao álcool e às 
drogas, e apresentam outros sintomas de profundo mal-estar. O 
sentimento incontrolável de culpa se deve ao fato de a criança, 
quando adulta, constata que foi cúmplice de uma grande injustiça ao 
genitor alienado. O filho alienado tende a reproduzir a mesma 
patologia psicológica que o genitor alienador. (2001, p.01)  

 

O transtornos causados pela SAP podem ser gravíssimos na vida 

adulta da criança alienada. Pois com o passar do tempo o sentimento de 

abandono vai aumentando, e podendo se envolver com drogas, ter um quadro 

de depressão, problemas emocionais e psiquiátricos.  

 

4.4 FALSAS DENUNCIAS DE ABUSO SEXUAL 

 

Um breve conceito sobre abuso sexual, devemos entender o que é 

abuso sexual. Guazzelli nos diz que: 

 
O abuso sexual é a falta de consentimento do menor na relação com 
o adulto. A vítima é forçada, fisicamente, ou coagida, verbalmente, a 
participar da relação, sem ter necessariamente capacidade emocional 
ou cognitiva para consentir ou julgar o que está acontecendo. A 
criança não tem capacidade de consentir na relação abusiva, porque 
o elemento etário desempenha papel importante na capacidade de 
compreensão e de discernimento dos atos humanos. (2008, p. 126)  
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Mas nem todas as denúncias de abuso são reais, algumas são frutos 

da vingança da alienadora, é um dos meios mais cruéis de afastamento do 

genitor, é a falsa imputação de abuso sexual contra o filho.   

São mais comuns em crianças menores, pois são mais fáceis de 

manipular. Assim o com essa denúncia grave, o juiz não tem outra opção a 

senão interromper a visitação até que seja esclarecido o caso.  

A alienadora se sai como vitoriosa, pois conseguiu afastar o filho da 

convivência do outro genitor. Pois o processo pode demorar meses ou até 

anos, e nesse período suspenderá a visitação para averiguar a veracidade do 

fato. E em muitas vezes, com a demora do processo, não possível se ter 

absoluta certeza de que realmente aconteceu. E com isso o laço afetivo já foi 

destruído por completo. Maria Antonieta Pisano Motta destaca que: 

 
O relacionamento entre a criança e o genitor acusado é diminuído e 
quase sempre interrompido durante as investigações para a 
realização da perícia e posterior apresentação de laudo técnico. Em 
casos ambíguos (como é a maioria deles) as investigações podem 
durar meses ou mesmo anos na tentativa de se atingir um nível de 
certeza que se considere desejável. (2008. p. 59.) 

 

A criança é submetida a fazer exames médicos que, por si só, geram 

um trauma na criança que ainda não entende o que está acontecendo. O 

alienador parece não perceber o mal que está causando ao seu filho, fazendo 

acreditar nas situações que não ocorreram. Conforme assevera Mônica 

Guazzelli:  

Trata-se de um abuso psicológico grave e extremamente perverso, 
que sem dúvida danificará o desenvolvimento da criança, não só 
mutilando a relação desta com o outro genitor, mas criando confusão 
psíquica irreversível. (2007, p.8) 

 

Futuramente esse adulto terá que enfrentar a situação difícil de 

conviver com todo este constrangimento e transtorno vividos quando menor de 

idade. É a mais lamentável forma de vingança do genitor guardião, pois ele 

sacrifica sua própria prole. 

 

4.5 DAS SANÇÕES APLICÁVEIS AO GENITOR ALIENADOR 

 

Quando identificada a Síndrome da Alienação Parental, é de suma 

importância que o judiciário adote as medidas cabíveis para que esse processo 
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seja freado e restabeleça a convivência com o alienado. Pois a criança pode ter 

perdido o laço afetivo que tinha com o genitor alienado, e será uma batalha 

difícil para reestabelecer esse vínculo.  

 
Art. 4º Declarado indício de ato de alienação parental, a requerimento 
ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação autônoma 
ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o juiz 
determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas 
provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica 
da criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua 
convivência com genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre 
ambos, se for o caso. (Lei 12.318/10) 

 

As medidas necessárias serão estudadas caso a caso e depende do 

estágio em que se encontra a Síndrome. Em casos mais leves, somente a 

regulamentação de visitas com a imposição de multa, caso haja o 

descumprimento por parte do alienador, alcança alguns resultados.  

O progenitor alienador violou os princípios da convivência família e da 

dignidade da criança. Nesse sentido dispõe Maria Berenice Dias:  

 
Flagrada a presença da Síndrome da Alienação Parental, é 
indispensável a responsabilização do genitor que age desta forma por 
ser sabedor da dificuldade de aferir a veracidade dos fatos e usa o 
filho com finalidade vingativa. Mister que sinta que há risco, por 
exemplo, de perda da guarda, caso reste evidenciada a falsidade da 
denúncia levada a efeito. Sem haver punição a posturas que 
comprometem o sadio desenvolvimento do filho e colocam em risco 
seu desenvolvimento emocional, certamente continuará aumentando 
esta onda de denúncias levadas a efeito de forma irresponsável. 
(2008, p.12) 

 

De acordo com a Lei nº 12.318/10 no artigo 6º, o genitor pode ser 

penalizado com advertência, multa, perda da guarda e, ainda, suspensão e 

perda de poder familiar. 

 
Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 
conduta que dificulte o convívio de criança com genitor, o juiz poderá, 
de pronto, sem prejuízo da posterior responsabilização civil e criminal: 
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 
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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. 
 
 

As punições previstas no “V”, “VI” e “VII”, são as mais graves, e as 

demais são para dar mais espaço para convivência do genitor alienado e 

advertir o alienador sobre sua pratica abusiva contra a prole. 

 

4.6 ADVERTÊNCIA  

 

É o meio pelo qual os pais ou responsáveis são responsabilizados pelo 

artigo 129, inciso VII, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa 

aconselhar o alienador potencial sobre os danos causados com suas atitudes. 

Conforme salientam Cury, Silva e Mendez: 

 
[...] a advertência consiste numa admoestação verbal, reduzida a 
termo e assinada. Medida pedagógica, prevista no art.115, será, sem 
dúvida, oportunidade de reflexão para os pais ou responsável que, 
assim, serão levados a reencontrar o trilho do processo educativo 
interrompido, talvez desfigurado. (2002. p. 417) 

 

É a medida cabível para o alienador cesse as interrupções no exercício 

de direito de visitas. Cabendo esta medida quando não está causando 

prejuízos para a relação da criança com o outro genitor. 

 

4.7 ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO PSICOLÓGICO OU 

PSIQUIÁTRICO 

 

De acordo com o art 6º da Lei 12.318/10, o alienador é aconselhado a 

um tratamento psicológico ou biopsicossocial. Para que o mesmo receba a 

ajuda necessária para interromper a alienação parental, pois ele não consegue 

perceber o mal que está causando ao seu filho, sendo necessária a 

intervenção de um terceiro para aconselhar e ajudar a enxergar o que está 

acontecendo ao seu redor. 
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4.8 MULTA 

 

Caso o genitor alienador não permita, ou dificulte a convivência do 

genitor alienado com a prole, o magistrado deverá aplicar multa diária para que 

este pare de descumprir um a ordem judicial de direito de visitação. 

 
Enquanto poder/dever, a visitação pode ser exigida e o seu não 
cumprimento implica inobservância de dever judicialmente imposto, 
podendo o Juízo determinar providências que assegurem o resultado 
prático do adimplemento, inclusive com estipulação de multa e 
determinação de acompanhamento psicológico. Observe-se que a 
previsão de norma sem sanção inviabiliza a efetividade do direito 
previsto. 
A sugestão ora aventada é no sentido de impor multa cominatória 
para o caso de inadimplemento, multa essa que, in casu, assume 
natureza jurídica de medida coercitiva, com vistas ao cumprimento de 
determinação judicial em geral e regulamentação de visitas em 
especial. Possível também o encaminhamento do(a) genitor(a) 
inadimplente a tratamento psicológico ou pais e filhos a terapia 
familiar.  (2008, p.16). 

 

A referida multa tem um caráter coercitivo, um meio pelo qual se 

cumpra a regulamentação de visitas. 

 

4.9 PRISÃO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL 

 

No direito brasileiro, não é crime impedir o direito de visitação do 

genitor não guardião. Mas no Código Penal, no artigo 330 é perfeitamente 

cabível a ação de descumprimento de ordem judicial. Caberá a prisão do 

alienador em casos de descumprimento da ordem de visitação do menor. 

Sobre tal possibilidade, Priscilla M. P. Corrêa da Fonseca instrui que: 

 
Muito embora, no Direito brasileiro, a oposição de impedimento ao 
exercício do direito de visitas não seja considerada crime – ao 
contrário do que se sucede em outros países -, entre nós o 
apenamento pode vir alicerçado no descumprimento de ordem 
judicial, delito contemplado no art. 330 do Código Penal. (2007, p. 15) 

 

Logo, em casos em que o genitor guardião impedir o outro genitor de 

ver o filho, há a possibilidade de ser responsabilizada criminalmente. 
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4.10 PERDA DA GUARDA 

 

A perda da guarda está prevista no art. 129, inciso VIII, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, onde é retirada provisoriamente a guarda do infante 

do genitor alienador. Nazir Milano Filho e Rodolfo Milano destacam que: 

 
A perda da guarda é medida que retira provisoriamente o menor de 
seu guardião; pode ser considerada como forma transitória para a 
colocação do menor em lar substituto, com a gradual integração em 
sua nova relação. Assim, descuidando-se o guardião, maltratando ou 
não dispensando os cuidados necessários à criação e educação da 
criança e do adolescente, criando situação difícil para o seu bem 
estar, a perda da guarda é medida necessária, e pode ocorrer sem 
muito formalismo, desde que devidamente constatado o fato 
ensejador. (2004. p. 158 – 159)  
 
 

Com os indícios de que a alienadora está prejudicando o convívio 

normal da criança com o outro genitor, é cabível que a mesma perca a guarda 

para que seja sanado este afastamento que ela provocou.  

Tais medidas devem ser adotadas quando atender o princípio do 

melhor interesse da Criança e do Adolescente. Caso essa medida seja 

prejudicial ao infante, terá que encontrar outros meios para que seja sanada a 

Alienação Parental. 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO  AÇÃO DE SEPARAÇÃO JUDICIAL 
LITIGIOSA  DECISÃO QUE REVERTEU A GUARDA DOS FILHOS 
MENORES PARA O GENITOR  COMPORTAMENTO 
INADEQUADO DA GENITORA EM PREJUÍZO DOS MENORES  
IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE VISITAÇÃO 
PATERNA  INTENÇÃO DA MÃE E DE SEUS FAMILIARES DE 
IMPEDIR A CRIAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO DOS FILHOS COM O 
PAI  INOBSERVÂNCIA DOS DEVERES INERENTES À GUARDA 
PELA GENITORA  REITERADO DESCUMPRIMENTO DE ORDENS 
JUDICIAIS PARA PERMISSÃO DAS VISITAS PATERNAS  
OPOSIÇÃO DE OBSTÁCULOS À ATUAÇÃO DO CONSELHO 
TUTELAR E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO DOS MENORES 
 ALIENAÇÃO PARENTAL CONFIGURADA  INEFICÁCIA DAS 
MEDIDAS APLICADAS PELO JUÍZO  NECESSIDADE DE 
ALTERAÇÃO DA GUARDA  PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES 
DOS MENORES  DECISÃO MANTIDA  RECURSO DESPROVIDO. 
No caso dos autos, está evidente a intenção da mãe, ora Agravante, 
de colocar os filhos menores contra o pai, ora Agravado, no intuito de 
evitar a criação de vínculo afetivo entre eles, impedindo o exercício 
do direito de visitas pelo genitor e incutindo na memória dos menores 
a proibição de laços afetivos com o pai. 
Os relatórios elaborados pelos membros do Conselho Tutelar que 
vem acompanhando a situação que envolve as partes demonstram 
que a Agravante persiste no intento de impedir a convivência dos 
filhos com o pai e de colocar os menores contra o Agravado, opondo 
obstáculos à atuação da equipe técnica e ao acompanhamento 
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psicológico dos menores, inclusive, desrespeitando os profissionais 
que atuaram no caso (fls. 187/188, 218/219, 224/225). 
Contudo, as manobras da genitora jamais poderão interferir no 
relacionamento dos filhos com o pai e a resistência oposta pela 
Agravante à aproximação dos filhos do genitor deve ser 
veementemente reprovada, sob pena de rejeição definitiva da 
referência paterna pelos menores e da impossibilidade de convívio 
com o genitor, em evidente prejuízo ao desenvolvimento da 
personalidade e à formação moral dos menores. 
Destarte, ante o comportamento inadequado apresentado pela 
Agravante que poderá acarretar confusão e prejuízo psíquico aos 
menores, restando suficientemente demonstrada a ocorrência de 
alienação parental, deve ser mantida a decisão recorrida, impondo-se 
negar provimento ao recurso. (TJPR 12ª Câmara Cível. Agravo de 
Instrumento Nº 718.379-9. Relator: Des. Clayton Camargo, julgado 
em 10 de Novembro de 2010) 
 
 

A decisão foi mantida pelo magistrado, pois o comportamento da 

genitora estava sendo prejudicial a vida do infante, e também a vida efetiva do 

pai com o filho, causada pela alienação parental. 

 

4.11 SUSPENSÃO OU DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 

A medida da suspensão ou destituição do poder familiar é uma das 

mais graves medidas previstas no ordenamento jurídico, onde o genitor 

alienador perde o seu poder familiar sobre o filho, quando já está em um 

estágio avançado da alienação. Com fundamento nos art. 1.637, em caso de 

suspensão e, 1.638, inciso IV, em caso de destituição, ambos do Código Civil, 

combinados com o art. 129, inciso X,149 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e o artigo 6º da Lei 12.318/10.  

Acercada suspensão, aduz Carlos Roberto Gonçalves que: 

 
A suspensão é temporária, perdurando somente até quando se 
mostre necessária. Cessada a causa que a motivou, volta a mãe, ou 
o pai, temporariamente impedido, a exercer o poder familiar, pois a 
sua modificação ou suspensão deixa intacto o direito como tal, 
excluindo apenas o exercício. A lei não estabelece o limite de tempo. 
Será aquele que, na visão do julgador, seja conveniente aos 
interesses do menor. (2011, p. 433) 

 

Colaborando com tal entendimento Rodrigues informa que: 

 
A suspensão ou destituição do poder familiar constituem, assim, 
sanções aplicadas aos pais pela infração ao dever genérico de 
exercerem o poder parental de acordo com regras estabelecidas pelo 
legislador, e visam atender ao maior interesse do menor. A nosso ver, 
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tais sanções têm menos um intuito punitivo aos pais do que o de 
preservar o interesse dos filhos, afastando-os da nociva influência 
daqueles. (2004,p.174) 

 

A criança deve ser afastada do convívio do alienador antes que a 

situação fique ainda mais grave, e deve ser promovida uma aproximação com 

o alienado e tentar reaver o laço entre eles.  

 

5 A LEI DA GUARDA COMPARTILHADA (LEI 13.058/2014) E A 

ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Advinda a separação dos genitores, a guarda dos filhos era atribuída a 

um dos pais, que era responsável de forma prioritária a guarda exclusiva ou 

unilateral. No entanto essa guarda enfraquece a relação da prole com o outro 

genitor, pois deixa de conviver com um dos pais.  

Dessa forma amplia o risco do titular do encargo, passar a utilizar da 

Criança ou do Adolescente para atingir o ex-companheiro. Usando de várias 

formas, artifícios que desmoralizem o outro genitor perante o filho, 

comprometendo a comunicação entre eles. E este tal abuso emocional pode 

causar a chamada Alienação Parental.  A guarda compartilhada pode ajudar a 

manter esse vínculo afetivo com o genitor que não detém a guarda física do 

menor. 

 
A guarda compartilhada é um sistema em que os filhos de pais 
separados permanecem sob a mesma autoridade equivalente de 
ambos os genitores, quem vêm a tomar em conjunto decisões 
importantes quando a seu bem-estar, educação, e criação. Esse é um 
dos meios de exercício da autoridade familiar, que busca harmonizar 
as relações pai/filho, que espontaneamente tendem a modificar-se 
depois da dissolução da convivência. (2010, p. 86)  

 

Pois durante o relacionamento o exercício de responsabilidades era 

igualitário. E após o termino os pais ou o magistrado decidirá qual a melhor 

forma de guarda, sempre dando prioridade ao melhor interesse da criança ou 

do adolescente. Que em casos de boa convivência entre os pais, a guarda 

compartilhada é a melhor opção pois desta forma o filho terá mais contato com 

ambos os genitores. 

Nessa linha complementa Silva: 
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Nessa modalidade, um dos pais pode manter a guarda física do filho, 
enquanto partilha equitativamente sua guarda jurídica. Assim, o 
genitor que não mantém consigo a guarda material não se limita a 
fiscalizar a criação dos filhos, mas participa ativamente de sua 
construção. Decide ele, em conjunto com o outro, sobre todos os 
aspectos caros ao menor, a exemplo, a exemplo da educação, 
religião, lazer, bens patrimoniais, enfim, toda a vida do 
filho. Diferencia-se da Guarda Alternada, porque não há 
necessidade da alternância de domicílios (pode ocorrer, mas não é 
uma condição essencial). ( 2009 p.15) 
 

No entanto para que isso ocorra é importante salientar que ambos os 

pais devém ter uma convivência saudável, para o bem de todos, 

principalmente do menor, para que possam exercer essa função juntos.  

A alienação parental ocorre quando os pais não tem um diálogo 

saudável e nem capacidade de entender que esta falta de diálogo e a mágoa 

que existe dentro deles, está afetando diretamente ao filho, pois o genitor 

que detém a guarda usa o próprio filho para prejudicar o outro genitor. Souza 

dispõe sobre o tema: 

 
A alienação parental é a rejeição do genitor que „ficou de fora pelos 
seus próprios filhos, fenômeno este provocado normalmente pelo 
guardião que detém a exclusividade da guarda sobre eles (conhecida 
guarda física monoparental ou exclusiva). Esta guarda única permite 
ao genitor que detém a guarda com exclusividade, a capacidade de 
monopolizar o controle sobre a pessoa do filho, como um ditador, de 
forma que ao exercer este poder extravagante, desequilibra o 
relacionamento entre os pais em relação ao filho. A situação se 
caracteriza quando, a qualquer preço, o genitor guardião que quer se 
vingar do ex-cônjuge, através da condição de superioridade que 
detém, faz com que o outro progenitor ou se dobre às suas vontades, 
ou então se afaste dos filhos. (2010, p. 146) 

 

Esta situação, na visão do alienador parece inofensiva, mas na 

realidade ela é muito perigosa e mais pro futuro ela vai causar transtornos na 

vida do filho que crescerá longe do afeto do alienado. Moacir Cesar Pena 

Júnior refere que: 

 
Fruto do conflito estabelecido entre os genitores, a alienação parental 
consiste na atitude egoísta e desleal de um deles – na maioria …   
das vezes o genitor-guardião, no sentido de afastar os filhos do 
convívio com o outro. Deste processo emerge a chamada Síndrome 
de Alienação Parental, que nada mais é que a nova conduta 
agressiva e de rejeição que passa a ser ter a prole em relação ao 
genitor que deseja afastar-se do convívio. (2008, p.266) 

 

Ambos os pais são importantes para a criação sadia de uma criança, 

ela precisa saber que os amam em igual tamanho e que os dois se importaram 
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com ela. E na guarda compartilhada isso será mais visível a ela. Pois não se 

sentirá abandonada pelo genitor que não detém a guarda física.  Maria 

Berenice Dias, comenta: 

 
A criança é induzida a afastar-se de quem ama e de quem também a 
ama. Isso gera contradição de sentimentos e destruição do vínculo 
entre ambos. Restando órfão do genitor alienado, acaba se 
identificando com o genitor patológico, passando a aceitar como 
verdadeiro tudo o que lhe é informado. (2014, p. 214 ) 

 

E é nesse contexto que a Lei nº 13.058/2014, foi aprovada, com o 

intuito de amenizar o sofrimento da criança ou do adolescente, como um 

medida protetiva para não ocorrer a Alienação Parental no âmbito familiar. 

 
O divórcio apresenta um aspecto positivo e um negativo para criança. 
O aspecto positivo é a redução do conflito parental. E o aspecto 
negativo é a diminuição da disponibilidade de relacionamento com o 
pai ou mãe que deixa de morar com a família, conseguintemente, de 
ser por ele (ou ela) abandonada. (2005, p. 162) 

 

E para que o infante não se sinta abandonado, a guarda compartilhada 

vem para que isso não ocorra, pois há a maior proximidade dos genitores com 

o menor. Mesmo que um dos cônjuges não aceite a separação é bom tentar a 

guarda compartilhada para o bem estar do filho.  

Logo, também para que se evite a Alienação Parental, e o 

distanciamento do menor com o outro genitor. Pois os filhos são o maior bem 

que um pai ou uma mãe podem ter. Freire nos diz: “Muito além de alimentos, 

tem o filho o direito ao afeto, que, afinal, é o alimento da alma”. Desta forma, 

exigindo um pouco mais, podemos ter uma sociedade melhor. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho traz a análise dos tipos de guardas utilizados no 

Brasil após a separação, tendo o guardião o dever de cuidar, proteger e educar 

o filho menor de idade. Sendo feitos pelos pais caso estejam numa união, e 

após o divórcio é destinado a tipo especifico que melhor se encaixa o núcleo 

familiar. 

Na guarda compartilha diferentemente do que ocorre as outras, é 

estabelecida para que ambos os pais tenham as responsabilidades divididas 

entre eles, tendo então uma segurança jurídica de que nada será feito sem o 

consentimento dos dois. 

Pois até o termino da relação os pais, o exercício de responsabilidades 

era igualitário. E após o termino os pais ou o magistrado decidirá qual a melhor 

forma de guarda, sempre dando prioridade ao melhor interesse da criança ou 

do adolescente. Que em casos de boa convivência entre os pais, é a melhor 

opção pois desta forma o filho terá mais contato com ambos os genitores. 

A Alienação Parental, é forma em que só um genitor tinha 

responsabilidades sobre o filho, e então se titulava como dono da criança. 

Fazendo com que o menor se afaste do ex-cônjuge como uma forma de 

vingança, pois não aceita o fim do relacionamento, e tentando atingi-lo 

indiretamente pelo filho. Implantando na cabeça do filho falsas informações 

sobre o alienado, afastando cada vez mais da convivência com o outro. E isso 

se torna em problemas graves para o futuro, pois o crescimento desse menor 

está cercado de mentiras e sentimento de abandono. Surge também casos 

mais graves de falsas denúncias de abuso sexual, isso pode trazer grandes e 

irreversíveis problemas no futuro, consequências gravíssimas que o alienador 

não consegue perceber. 

A nova Lei de guarda compartilhada, é utilizada para redução da 

Alienação Parental, pois desta forma a criança ou o Adolescente tem o convívio 

com ambos os pais. E os genitores tem iguais direitos e deveres sobre o filho. 

Todas a decisões serão tomadas em conjunto, sendo assim mesmo que não 

residam no mesmo local, possam exercer juntos essa responsabilidade sobre 

os filhos. 
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