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 1 RESUMO  

Este artigo pretende analisar os aspectos centrais da Síndrome da Alienação Parental, destacando 

sua conceituação geral, suas causas e consequências, tanto para o menor envolvido quanto para o 

genitor alienado e motivações do genitor alienante, o que se constitui em matéria de intervenção 

tanto da Psicologia Jurídica quanto do Direito de família. Pretende ainda destacar o tratamento 

dispensando à temática pela Lei nº 12.318, de agosto de 2010, que dispõe sobre a alienação 

parental, considerando e explicitando, os avanços alcançados na última década, em benefício do 

menor alienado, bem como as alternativas que se colocam, com destaque para a guarda 

compartilhada. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A partir dos anos 1960 ocorreu uma alteração na dinâmica familiar e as mulheres/mães 

verificaram a necessidade de aprimoramento profissional. Some-se a isso, na década de 1970, a 

lei permitindo o divórcio “sem culpa” que desencadeou nos Estados Unidos uma quantidade de 

divórcios sem precedente acarretando uma escala de conflitos sobre a guarda dos filhos, 

chegando-se aos anos 1980 com diversos casos de desvio de afeto das crianças para um dos seus 

genitores em detrimento do outro, fenômeno este chamado de Síndrome da Alienação Parental. 

A síndrome da alienação parental é um distúrbio da infância que aparece quase 

exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Sua 

manifestação preliminar é a campanha denegritória 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 parental verdadeiro 

estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a 

explicação da Síndrome Parental para a hostilidade da criança não é aplicável 
(GOMES, 2013, p. 29-30). 

 

Conforme Gomes (2013) a origem da Síndrome da Alienação Parental (SPA) está 

relacionada a uma grande força da organização de convivência familiar, o que desencadeia maior 

aproximação dos pais com os filhos. Portanto, quando a separação dos genitores, gera uma 

concorrência pela proteção dos filhos, pode ocorrer à síndrome.  Esta se apresenta, por exemplo, 

no espaço da mãe que detêm a guarda dos filhos, pois é inevitável a relação de um longo período 

de tempo para a seu estabelecimento. 

Segundo Gomes (2013), a falta de compreensão entre genitores causa desavença que 

dificulta ainda mais o contato entre pais e filhos. O conceito é de que a participação dos filhos 

está em primeiro lugar e ambos os pais são igualmente bons genitores, ocorrendo o contrário 

haverá uma disputa e a desavença é levada aos tribunais e cada um tenha provar que outro é um 

mau genitor esquecendo-se da origem do conflito, a criança.  
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A Constituição de 1988 trouxe igualdade entre homens e mulheres, houve uma 

mudança nos paradigmas da sociedade contemporânea, garantindo o respeito às 
diferenças e incorporando à família a concepção de igualdade de direitos e o 

partilhamento das obrigações e papéis assumidos pelo homem e pela mulher 

enquanto pais (GOMES, 2013, p. 35). 

 

Assim, com as modificações, alteraram a compreensão de que as mulheres seriam as mais 

prendadas para cuidar dos filhos, portanto, muitos homens mudaram de situação e decidiram por 

não abandonar seus filhos em benefício das mulheres. Essa é a origem da Alienação Parental, a 

criança entre as divergências dos pais. Os conflitos podem provocar os graves problemas à saúde 

mental do menor, conforme se verifica na Síndrome da Alienação Parental (GOMES, 2013). 

 

3 OBJETIVOS 

Contextualizar a Síndrome da Alienação Parental destacando suas causas e consequências 

para menores alienados e genitores alienados e alienantes, destacando o avanço da legislação 

brasileira frente à temática.  

Analisar os avanços introduzidos pela Lei nº 12.318 e demais dispositivos legais na 

preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, assegurando sua 

convivência com genitor alienado, viabilizando a efetiva reaproximação entre os mesmos, caso 

seja necessário. 

 Avaliar a Guarda Compartilhada como uma possibilidade de minimização dos conflitos, 

entre genitores após a separação, já que estabelece equilíbrio nas responsabilidades em relação 

ao menor ou adolescente, o que induz à compreensão de que o equilíbrio de poder torna mais 

conveniente o entendimento entre as partes para ambos.  

 

4 METODOLOGIA 

       O trabalho foi desenvolvido até o presente momento, por meio do método bibliográfico, com 

uso de revisão de literatura, por meio de livros, revistas e sites especializados na temática.  

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

5.1 Caracterização da Síndrome da Alienação Parental 

 

Resgatando a diferenciação entre conjugalidade e parentalidade, Cigoli (2002) menciona 

que a lógica de não ser mais cônjuges, mas sempre pais, não é tão simples, já que a relação entre 

eles não se encerra totalmente. Enfatiza que, na realidade, o vínculo obtido entre os ex-
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companheiros não se desfaz, mas se altera, fazendo com que dessa forma o ex-casal estruture o 

vínculo entre pais e filhos. (SOUSA, 2010). 

Cerveny afirma que o momento vivenciado por pais e filhos com o trauma da separação 

“[...] é dos momentos de maior desestruturação de um sistema familiar, e se as pessoas que se 

separam possuem filhos esse processo é muito mais conflituoso” (CERVENY, 2006, p. 84 apud 

SOUSA, 2010, p.28). Ademais, acrescenta a autora que, em algumas situações, o término do 

casamento é considerado como derrota, visto que não conseguiram proporcionar aos filhos a tão 

almejada família perfeita. Assim, uma forte carga emocional é mantida sobre os filhos, fazendo-

os preencher o lugar de companheiro e admitindo os cuidados pelos genitores (SOUSA, 2010). 

Segundo a pesquisa de Rapizo et al (2001), algumas mulheres, manifestam certa 

dependência em relação aos filhos, procurando amparar-se neles para enfrentar a nova 

configuração familiar. Brown (1995) destaca que, aspectos como a maneira com que algumas 

mulheres encararam a separação, o sentimento de impotência diante das transformações, e a 

percepção diante da falta do ex-companheiro, podem levá-las a colocar, no lugar antes ocupado 

este, seus próprios filhos. Com o término da relação conjugal, a função de mãe e mulher pode se 

descontrolar, dando início, por vezes, ao que se Hurstel chamou de “regressão psicológica” da 

mulher, que significa a intensa união com o filho (SOUSA, 2010). 

De acordo com Sousa (2010), o aumento da verificação de ocorrência da Síndrome da 

Alienação Parental (SAP) se amplia no meio jurídico, possivelmente, por meio da associação, há 

muito existente, entre a Justiça e o saber psicológico, que colocou à disposição das ciências 

jurídicas o seu instrumental, já que a Psicologia vem disponibilizando explicações para 

comportamentos mencionados como desviantes. Explicações estas que incidem sobre o 

indivíduo. Segundo Gomes (2013), a falta de compreensão entre genitores causa desavença que 

dificulta ainda mais o contato entre pais e filhos. O conceito é de que a participação dos filhos 

está em primeiro lugar, e ambos os pais são igualmente bons genitores, ocorrendo o contrário, 

haverá uma disputa e a desavença é levada aos tribunais e cada um tenta provar que o outro é um 

mau genitor, esquecendo-se da origem do conflito, a criança.  

De forma geral, na SAP a criança tem de, efetivamente, participar na depreciação do 

genitor que é alienado, o que ocorre, segundo Sousa (2010), quando a criança denigre, por 

exemplo, o pai alienado com linguajar impróprio e severo comportamento opositor, utilizando-se 

de argumentos da genitora e não seus. Para tal, apresenta motivos fracos, absurdos ou frívolos 

para sua raiva, tais como afirmar que o pai não é “confiável”. Afirma que a genitora não teve 

ideia de denegrir o pai alienado, garantindo que ninguém disse aquilo a ela. Nega que alguém a 

tenha induzido a falar daquele modo, afirma que seus sentimentos e verbalizações são autênticos. 
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Estabelece-se um pacto de lealdade com o genitor alienador em função da dependência 

emocional e material, demonstrando medo em desagradar ou opor-se a ele.  

Muitos alienadores impedem e até proibiam as instituições escolares de fornecerem 

informações acerca do rendimento escolar e de comportamento do filho ao outro genitor, 

alegando “não ser o guardião” e “não ser o provedor financeiro” e as escolas assumem a postura 

equivocada de confundir guarda com poder familiar e omitem informações do genitor alienado. 

Em muitos casos o provedor financeiro é demandado quando as mensalidades escolares estão 

atrasadas, ou em decorrência de problemas de aprendizagem ou comportamento, apresentados 

pela criança. Com base nessa postura, a escola está intensificando a alienação, por ser mais um 

instrumento que o alienador utiliza para sua conveniência, objetivando afastar a criança do 

convívio com o outro genitor.  Silva (2009) discute os níveis de instauração da SAP nos filhos e 

afirma que em grau leve, a criança recebe, a princípio, as mensagens do alienador com o intuito 

de prejudicar a imagem do outro genitor, entretanto, ainda gosta do mesmo, quer manter o 

contato e manifesta desejo de comparecer às visitas. Contudo, em seu grau médio, inicia-se o 

processo de contradição/ambiguidade de sentimentos, já que ama o genitor alienado, mas sente 

que necessita evitar o seu convívio para não desagradar o alienador, ocorrendo depressão, 

sensação de não conseguir identificar o que realmente sente e intenso conflito.  

       A autora afirma que em seu nível grave, ambiguidade de sentimentos desaparece e a criança 

começa a rejeitar o genitor alienado e a excluí-lo, chegando ao ódio, completamente envolvida 

no vínculo de dependência exclusiva/simbiose com o alienador. Ao perder sua autonomia e a 

independência, começa a repetir mecanicamente seus discursos, exprimindo emoções não 

autênticas, manipulando informações e assimilando os interesses e objetivos do alienador.  

        O processo destacado acima repercute em consequências para a criança envolvida na SAP 

e, para Silva (2009), nos primeiros momentos da instauração da SAP, a criança envolve-se com o 

alienador, por dependência afetiva e material, ou por medo do abandono e rejeição, incorporando 

em si as atitudes do alienador, fazendo desaparecer a ambiguidade de sentimentos em relação ao 

outro genitor, exprimindo as emoções convenientes ao alienador.  Já em momento posterior, 

quando, em razão tomada de consciência, a criança/adolescente percebe que vivenciou uma 

mentira, criada pelo alienador, que foi manipulada e incorreu em injustiça com o outro genitor, 

desenvolve ódio pelo alienador em função da manipulação e um enorme sentimento de culpa por 

ter odiado o outro genitor sem ter tido motivos plausíveis.  

  

5.2 Avanços introduzidos pela Lei nº 12.318 e demais dispositivos legais na preservação da 

integridade psicológica da criança ou do adolescente 
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A Lei n. 12.318, de 26 de agosto de 2010, insere, no ordenamento jurídico brasileiro, uma 

série de novidades legislativas que fortalecem a proteção de crianças e adolescentes contra essa 

espécie antiga de maus tratos, porém, conforme mencionado no item anterior, o que está se 

apresentando de maneira excessiva nos dias atuais que é a alienação parental. De acordo com 

Gomes (2013, p.62), “[...] a recorrência da alienação parental é tão séria no Brasil, que levou o 

Legislativo a receber da população diversas reivindicações, as quais redundaram em Projeto de 

Lei, o qual originou a Lei da Alienação Parental”. Para Freitas (2012) quando houve a 

incorporação da Lei da Alienação Parental ao ordenamento brasileiro, operou-se uma revolução 

nas práticas jurídicas do âmbito familiar. Se antes, devido à lacuna legislativa existente, os 

magistrados tinham sob o seu comando o poder de reconhecimento ou não da ocorrência de 

alienação parental, hoje, diante da vigência desta lei específica, poderão aqueles ser compelidos 

a reconhecer objetivamente a existência desse instituto, mediante pedido das partes ou do 

Ministério Público.  

Reconhece também esse autor que ainda é tímida a aplicação dessa lei, o que é algo 

normal quando se incorpora um dispositivo novo no sistema jurídico. Não obstante, acrescenta 

que ela já conseguiu proporcionar inovações aos litígios familistas que tratam de guarda e 

regulamentação de convivência. Dessa forma, é notável que estão crescendo progressivamente os 

estudos ao seu entorno, ampliando-se os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, que 

reafirmam a sua relevante aplicação para se alcançar tutelas eficazes. 

Anteriormente já se relatou que a Síndrome da Alienação Parental não é um instituto 

novo, nem no campo médico como, muito menos, no jurídico. Muitas vezes, no passado, a 

reconhecida inabilidade dos profissionais que atuavam nas lides que envolviam a síndrome, pode 

ter prejudicado a obtenção de tutela eficaz para inúmeros casos. É indispensável, pois, no 

entendimento de Souza (2012), que se tenha o necessário discernimento para a identificação da 

alienação, ou de seus indícios, para que enfim sejam tuteladas as melhores medidas a serem 

aplicadas. A partir da adoção da Lei 12.318/10, novos mecanismos foram trazidos à órbita 

judiciária, tornando-se instrumentos que, se utilizados corretamente, prometem modificar esse 

panorama1. 

Tutelando singularmente a alienação parental, a lei apresenta redação didática, é concisa 

(apenas nove artigos), elenca, de forma simplificada, exemplos de situações que caracterizam a 

síndrome e, por fim, utiliza-se tão somente do termo “Alienação Parental” para designá-la, 

                                                             
1  Alienação Parental – Lei Para Superar Desafios de Convívio Familiar. Disponível em: 

http://www.adreferendum.net/2010/08/alienação-parental-lei-para-superar.html. Acesso em: 25. Out. 2010. 

http://www.adreferendum.net/2010/08/alienação-parental-lei-para-superar.html
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conceituando-a como a prática de que qualquer ato que vise fazer com que a criança ou 

adolescente repudie o genitor alienado ou que prejudique as relações de afeto entre eles. Uma 

conduta de alienação pressupõe o exercício de influência psicológica, podendo ser desenvolvida 

ou induzida por aquele que detém o menor sob seus cuidados, por um dos genitores, ou, até 

mesmo, pelos avós (FREITAS, 2012). 

Em um estudo sobre o tema, Gomes (2013) destaca que a tipificação da alienação 

parental faz com que o judiciário disponha de instrumentos concretos para o combate e 

prevenção de suas ocorrências. Ter codificações materiais significa, para os juízes, a 

possibilidade de intervenção rápida, quando assim requerer o litígio. Verificados indícios de 

existência da alienação, a lei coloca à disposição do magistrado medidas de caráter emergencial, 

com o intuito de amenizar os danos que uma prestação jurisdicional tardia ocasionaria. Deve-se 

fazer tudo o que for possível para manter intacta a integridade e os interesses do alienado e, por 

isso, a agilidade processual faz-se estritamente necessária. Freitas (2012) avalia que não são 

incomuns, nas varas de família, os casos de denúncias graves, como de abuso sexual, por 

exemplo, que são fraudulentas. Inúmeras vezes os indícios de alienação parental aparecem, 

sobretudo, depois que comprovadamente percebe-se que tais acusações não passaram de meras 

invenções do genitor alienador. É evidente que não poderá o magistrado, em hipótese alguma, 

menosprezar a possibilidade de que a acusação seja real, contudo, a lei em estudo recomenda 

que, salvo raros casos, não se deverá proceder à imediata e completa separação entre genitor e 

filho.  

Nesse sentido, é assegurado o direito de convivência mínima até a conclusão da 

investigação, nem que para isso precise-se recorrer ao estabelecimento de período de 

convivência assistido ou restringir o contato a locais públicos. Essa garantia mínima de visitação 

assistida encontra-se no § único, do art. 4º, da lei ora em análise, e somente será aceita a violação 

desse preceito, quando houver um atestado elaborado por um profissional, que possivelmente 

fora designado para acompanhamento das visitas, indicando que a interrupção do contato se dará 

devido ao iminente risco de abalo à integridade física ou psicológica do menor. 

Ademais, Freitas (2012) observa que estando presentes indícios de alienação parental, 

caberá ao juiz aplicar advertência, bem assim ampliar o período de convivência em favor do 

genitor alienado, modificando o sistema “visitação” (substituído na lei pelo emprego da 

expressão “período de convivência”), concedendo maior contato entre as vítimas da alienação, 

ou seja, genitor e filho alienados. 

O artigo 7º, que faz referência à preferencia de atribuição da guarda ao genitor que 

viabiliza maior contato da criança com o outro genitor, quando há impossibilidade de aplicação 
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da guarda compartilhada, deve ser interpretado juntamente com o artigo 1.584 do Código Civil, 

que faz alusão ao poder de interferência do juiz no que diz respeito à escolha do tipo de guarda, 

podendo ser sua decisão fundamentada no atendimento de necessidades específicas do filho ou, 

então, em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe 

(FREITAS, 2012). A lei estabelece a criminalização da alienação parental, tipificando-a 

conforme atos de campanha de desqualificação da conduta do genitor enquanto exercente da 

autoridade parental, o impedimento de contato da criança com um dos pais, omissão de 

informações pessoais importantes sobre o filho (médicas, escolares), alteração de endereços sem 

prévia comunicação e com o intuito de dificultar o contato com a outra parte da família 

(GOMES, 2013). 

No que concerne ainda à gravidade da prática de alguns atos, a Lei da Alienação Parental 

inovou no sentido de que codificou aparatos repreensivos a serem aplicados aos pais que 

descumprem normas. É necessário lembrar, contudo, que quando se trata de direito de família “É 

preciso levar em conta que qualquer medida tomada contra os pais implicará consequências aos 

filhos” (SOUSA, 2010, p. 177). Dessa forma, embora institua a aplicação de multa como forma 

de penalização àquele que interrompe o tratamento médico em juízo, foge com o filho ou pratica 

qualquer outro ato de alienação parental, não se permitiu, aqui no Brasil, que houvesse a punição 

com o cerceamento da liberdade do genitor. 

 

6 RESULTADOS 

6.1A Guarda Compartilhada como uma possibilidade de minimização dos conflitos: o 

equilíbrio nas responsabilidades em relação ao menor ou adolescente 

 

Silva (2009) apresenta como uma das opções para a manutenção do vínculo parental, 

após a separação, a guarda compartilhada, que é uma modalidade de guarda de filhos menores de 

18 anos completos não emancipados, ou maiores incapacitados enquanto durar a incapacidade, 

que vem crescendo nos últimos tempos, como a maneira mais evoluída e equilibrada de manter 

os vínculos parentais com os filhos após o rompimento conjugal (separação, divórcio, dissolução 

de união estável) e está prevista na Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008. De forma geral, 

constitui-se em uma forma pela quais pais separados, divorciados ou com dissolução de união 

estável realizada, permanecem com as obrigações e os deveres na educação dos filhos e nos 

cuidados necessários ao desenvolvimento deles em todas as áreas, tais como emocional e 

psicológica.  



8 

 

Segundo Silva (2009) a guarda compartilhada não permite, portanto, que nenhum dos 

pais se exima de suas responsabilidades e, muito menos, que um dos pais não possa exercer esse 

dever para com a vida do filho e, por fim, garante que permaneça a convivência dos pais com o 

filho, mesmo após a dissolução do casamento ou da união estável. É um regime que conduz a 

relação dos pais separados com os filhos após o processo de separação, quando os dois vão gerir 

a vida do filho.  A autora afirma que necessita de uma responsabilidade compartilhada entre 

ambos os genitores acerca de todos os eventos e decisões referentes aos filhos: os pais conhecem, 

discutem, decidem e participam em igualdade de condições exatamente da mesma maneira como 

faziam quando estavam unidos conjuntamente, de forma que nenhum deles ficará afastado a um 

papel secundário, como mero provedor de pensão ou limitado a visitas de fim de semana. Não há, 

por exemplo, omissão de informações escolares ou médicas, nem acerca de festinhas ou viagens. 

Uma vez que ambos os pais faziam isso enquanto estavam juntos, a guarda compartilhada 

respeita esse princípio, e por isso não há motivos para que a situação seja diferente agora que 

estão separados. 

A guarda compartilhada funciona de maneira satisfatória para os pais participativos e 

cooperativos e até mesmo entre pais que não possuem um bom relacionamento entre si, mas que 

são capazes de separar as diferenças e conflitos conjugais que possuem em relação com os filhos, 

preservado o exercício adequado da parentabilidade. Entretanto, não funcionará, principalmente 

para aquelas famílias com pais em conflito judicial ou com enormes problemas conjugais não 

solucionados, onde as intrigas e os conflitos pessoais se sobrepõem a tudo. Portanto, o 

entendimento, a boa vontade do casal é fundamental, sem o que, todas as expectativas com 

relação à guarda compartilhada desaparecerão. É claro que, na guarda compartilhada, não se fala 

mais em “visita com hora marcada”, em finais de semana alternados, menos ainda estipulada por 

um terceiro – o juiz. Mas é claro que os pais precisam conversar e debater muito acerca dos 

horários de convívio, conforme a idade da criança, suas necessidades, sua rotina e suas atividades. 

Para Silva (2009), não existe uma idade estabelecida, mas não é comum crianças abaixo 

de 7 anos serem consultadas por juízes. Com adolescentes, é mais complicado porque eles 

simplesmente decidem, independente do juiz, pegam a mala e vão para a casa do pai  ou da mãe. 

Quando o juiz acha necessário, ele pode pedir para psicólogos ouvirem a criança, 

independentemente da idade. O que tem de prevalecer é o melhor interesse da criança, que 

precisa de estabilidade. Se essa criança já tem uma convivência consolidada com uma das partes, 

seja pai ou mãe, o entendimento dos tribunais é de que ela deve permanecer onde está. É preciso 

consultar laudos para ver se as alterações não atrapalharão a rotina da criança. Os vínculos 

socioafetivos, ao lado dos biológicos, não devem ser considerados. 
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Conforme o § 1.º do art. 1.583, na redação da Lei 11.698/2008, a guarda compartilhada, 

Grisard Filho (2013) entende que consiste na responsabilização conjunta e o exercício de direitos 

e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto. A regra não limitou a possibilidade 

de compartilhamento da guarda às hipóteses de separação, divórcio ou dissolução de união 

estável, é mais abrangente, favorecendo todos os pais que nunca mantiveram um relacionamento 

familiar, a exemplo dos que assim se tornam por conta de uma única e ocasião relação sexual de 

que resultou o nascimento de filho comum, e deseja participar ativamente da sua vida, que se 

deve interpretar a expressão “que não vivam sob o mesmo teto” como significado de pessoas que 

nunca mantiveram ou deixaram de manter um projeto familiar comum.  

Cabe destacar que em relação aos pais a guarda compartilhada oferece múltiplas 

vantagens. Além de mantê-los guardadores e lhes proporcionar a tomada de decisões conjuntas 

relativas ao destino dos filhos, compartilhando o trabalho e as responsabilidades, privilegiando a 

continuidade das relações entre cada um deles e seus filhos, minimiza o conflito parental, 

diminui os sentimentos de culpa e frustação por não cuidar de seus filhos, ajuda-os a atingir os 

objetivos de trabalharem em prol dos melhores interesses morais e materiais da prole. 

Compartilhar o cuidado aos filhos significa conceder aos pais mais espaço para suas outras 

atividades (GRISARD FILHO, 2013). 

Diante o exposto acima, a compreensão de Grisard Filho (2013), se existir entre os ex-

cônjuges o discernimento necessário, bom senso e razoalidade e, ainda, se souberem separar a 

frustação da relação conjugal que não deu certo da relação parental que é eterna, sem sombra de 

dúvida, a utilização da guarda compartilhada constitui, para a família moderna, o modelo 

perfeito e ideal. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Síndrome Alienação Parental, constitui-se em um fenômeno que vem sendo estudado 

no âmbito da Psicologia e Direito e que passou por significativo avanço, alcançado com a Lei nº 

12.318 de 2010, uma vez que a mesma regulamenta e deixa claro o real significado da alienação 

parental. Além disso, coube à lei o papel de instalar os mecanismos necessários para inibir os 

atos que envolvam alienação e que podem desencadear a síndrome em crianças e adolescentes. 

Auxilia ainda, ao Poder Judiciário, apurar os fatos e aplicar a lei, com o intuito de proteger a 

dignidade menor, criança ou adolescente e a garantia de seus vínculos familiares.  

Ao instituir a guarda compartilhada no ordenamento jurídico nacional, a Lei nº 

11.698/2008 recolhe os meta princípios constitucionais da proteção integral da criança e ao 

adolescente e da convivência familiar e estabelece preceitos de direito material e processual, que 
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asseguram uma adequada comunicação entre pais e filhos, para a sedimentação dos sentimentos 

dos filhos e assim lograr a coesão afetiva e eficaz dos vínculos familiares e o desenvolvimento 

de uma estrutura sólida e equilibrada da personalidade dos filhos menores de idade (GRISARD 

FILHO, 2013). 

 Segundo o autor, os fundamentos da nova lei surgiram da necessidade de normatização 

de uma realidade crescente na sociedade contemporânea, de democratização e humanização da 

guarda de filhos após a ruptura da união de seus pais, de modo a garantir que do processo 

educacional dos filhos participem igualitariamente os pais, preencher o vazio legal que exist ia. A 

Guarda Compartilhada ao ser estimulada pelo Judiciário faz com que este endosse um exercício 

de tolerância e amor aos filhos, em detrimento de pleitos baseados na defesa dos interesses de 

um dos genitores. Os pais que optam por essa modalidade de guarda dividem a responsabilidade 

legal sobre os filhos e compartilham obrigações e decisões importantes relativas à criança. Pode 

ser instituída após processo de separação e, se há amizade entre os ex-cônjuges, é mais fácil que 

seja implementada, até mesmo por acordo entre as partes, mas, se há litígio, deve ser 

determinada mediante decisão judicial.  

A partir das informações apresentadas anteriormente, é possível compreender que o 

desenvolvimento do artigo em questão justifica-se em função de constituir em uma questão atual, 

verificada com frequência na sociedade contemporânea e que tem sido alvo de pesquisas e 

relatos de experiências no âmbito da Psicologia e do Direito. 
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