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1. RESUMO: 

Esta pesquisa vai ao encontro de um olhar sensível a formação humana da criança 

e consequentemente com o papel dos genitores nessa função. Intitulada a guarda 

compartilhada em contrapartida com a alienação parental no cenário brasileiro do 

período de 2010 a 2015. Seu objetivo é proporcionar ao leitor a possibilidade de 

conjuntamente conhecer os institutos jurídicos da guarda compartilhada e da 

alienação parental. Por outro lado, não seria possível de uma só vez levar o 

conhecimento necessário acerca de ambos os institutos, sem antes desmistificá-los, 

partindo daí a necessidade de tratar de cada um a seu tempo. Assim, em primeiro 

momento, consta a sedimentação de questões relativas à guarda, critérios de 

determinação, alteração do modelo, visitas e alimentos, não ficando de fora às 

legislações que deram amparo a questão, quais sejam, as leis nº 11.698/2008 e 

13.058/2014.  Em seguida o instituto da alienação parental se desenvolve, passando 

desde os seus principais meios de manifestação. até uma possível reversão de sua 

instalação. A pesquisa se desenvolveu por meio de estudo qualitativo.  
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2. INTRODUÇÃO: 

Com a ruptura da vida conjugal, os maiores prejudicados, por vezes são os 

filhos e, se crianças carecem de todos os subsídios necessários para a manutenção 

da sua formação, quer seja de ordem psicológica, moral ou emocional. 

É neste contexto que surge a inspiração para estudar, aprofundar e analisar o 

tema. Soma-se a isso o momento de transformações, jurídicos, sociais, culturais e 

legislativas que passam o Direito de Família, bem como o Direito da Criança e do 

Adolescente.   

O objetivo com a pesquisa é proporcionar ao leitor a possibilidade de 

conjuntamente conhecer dos institutos jurídicos da guarda compartilhada e da 

alienação parental, e por oportuno, desde já, se questiona acerca da possibilidade 

da guarda compartilhada aproximar ou afastar a probabilidade dos riscos da 

alienação parental quando da formação da criança, hipótese que conduziu a 

elaboração desta pesquisa.  

Neste cenário, para posterior resposta acerca do questionamento acima 

disposto, sendo a pesquisa original  composta de cinco capítulos, os dois primeiros 

exploraram o campo da guarda compartilhada, tanto no que concerne ao seu 



desenvolvimento no cotidiano, quanto aos aspectos mais relevantes que a legislação 

pátria sinaliza sobre o referido tema, sob as perspectivas das leis nº 11.698/2008 e 

13.058/2014.  

Em sequência, por não mais que dois capítulos, em apertada síntese, tratou-

se do modo pelo qual a alienação parental se desenvolve, passando desde os seus 

principais meios de manifestação até uma possível reversão de sua instalação.  

Ao final, com a chegada do quinto capítulo, após uma exposição didática sobre os 

citados temas, firmado conhecimento unitário acerca do papel dos genitores na 

formação da criança, verificaremos qual a importância destes institutos perante a 

jurisprudência e o entendimento doutrinário sobre os mesmos, o que nos possibilitou 

saber o quão relevante à guarda compartilhada se mostra, assim como, 

descobrimos a sua tendência é mesmo a de multiplicar ou reduzir a manifestação da 

alienação parental. 

 

3. OBJETIVOS: 

Promover o estudo dos institutos jurídicos da guarda compartilhada e 

alienação parental, identificando se a concessão da guarda compartilhada aproxima 

ou afasta os casos de alienação parental.  

 

4. METODOLOGIA: 

 Essa pesquisa ao analisar os institutos da guarda compartilhada e alienação 

parental, sob sua ordem jurídica e social dessas formas de cuidado e garantia de 

direitos da criança e do adolescente valeu-se da pesquisa qualitativa, que segundo 

Minayo (2004), significa “explorar o espectro de opiniões, as diferentes 

representações sobre o assunto em questão” e ao mesmo tempo, possibilita a 

grande oportunidade de interação do investigador/pesquisador e seu objeto (p.22).   

 O procedimento técnico eleito para a coleta de dados se constituiu em análise 

documental, que segundo LÜDKE; ANDRÉ, 1986 se constitui “uma fonte „natural‟ de 

informação” (p.39).  

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

 A pesquisa foi desenvolvida em sete partes, sendo introdução, cinco capítulos 

e conclusão.  



 O primeiro capítulo intitulado “Guarda Compartilhada:  uma questão de 

consenso dos pais na formação da criança” se dedicou ao estudo conceitual do 

instituto, nessa abordagem privilegiou-se o estudo epistemológico, no qual foi 

possível apurar que a palavra guarda, corresponde a cuidado, vigilância, posição 

defensiva em atitude de defesa. Percebendo claramente que o termo, põe em 

evidência uma relação íntima, da qual os sujeitos envolvidos mantém entre si um 

ideal de proteção, enquanto que a palavra compartilhar traz à tona a noção de 

dividir, partilhar. 

No âmbito doutrinário o instituto jurídico da guarda está ligada a ideia de 

atributo do poder familiar. Nessa esteira Fernanda de Melo Meira (MEIRA, 2008, 

p.291) “citada por” Rolf Madaleno, afirma:  

Em regra a guarda é atributo do poder familiar, embora não seja de sua 
essência, pois existem guardiões sem poder parental, como sucede, por 
exemplo, na tutela e com as famílias reconstituídas, nas quais o novo 
parceiro do guardião ascendente não exerce o poder familiar, embora 
exerça a guarda indireta dos filhos do companheiro. Compete aos pais ter 
os filhos em sua companhia e custódia, e não meramente em uma 
companhia física, mas em uma relação de comunicação que englobe não 
apenas o espaço físico do filho em interação com seu genitor, mas que 
nesse ambiente também impere uma relação de afeto e de carinho unindo 
ascendente e filho com laços de verdadeira e ilimitada comunhão de um 
fraterno amor. 

 

Tem-se que a base legal da questão, claramente já disponibiliza a ideia de 

que nesta modalidade de guarda, não se busca manter o exercício do poder familiar 

de forma individual, e sim, de maneira equilibrada ao passo que é exercida 

simultaneamente entre pai e mãe. 

 Em uma última análise acerca deste ponto, pode-se concluir que a guarda 

compartilhada não põe a salvo quem revela melhores condições para exercer a 

guarda dos filhos menores, mas sim, que ambos os genitores estariam em pé de 

igualdade para assumir tal exercício, independentemente das relações passadas 

que sucederam a ruptura da vida conjugal, importa-se aqui, somente a preservação 

do melhor interesse dos filhos, que nessa esteira está ligada a manutenção das 

decisões que ocorria quando os genitores ainda residiam sob o mesmo teto e 

tratavam dos assuntos da prole. Trata-se, portanto, da promoção de equilíbrio 

pessoal dos genitores em meio suas desavenças em prol de resguardar o que há de 

melhor para os filhos. 



 No que concerne à natureza jurídica, o instituto da guarda está intimamente 

ligada ao poder familiar. Por oportuno, entendendo-se que a guarda decorre do 

poder familiar que os pais têm em relação aos filhos, conclui-se que a guarda tem 

natureza jurídica pautada neste. 

 Vale dizer, que independentemente da situação conjugal dos genitores, o 

pátrio poder será exercido na pessoa do filho, tal premissa encontra-se bem 

resguardada, no art.1.634 do Código Civil, bem como na lei maior nestes termos, 

respectivamente: 

Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 
pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: [...] II - 
exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584. 
 

  
Artigo 227 CF/88: 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, á profissionalização, á 
cultura, á dignidade, ao respeito, á liberdade e á convivência familiar e 
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

 

 Ainda em termos conceituais, agora no tocante a determinação da guarda via 

de regra, inexistido ruptura conjugal não há que se falar acerca da guarda, contudo, 

dando-se término a tal relação ao futuro dos filhos caberá aquele que revelar 

melhores condições de cuidado para com a prole, pondo em evidencia o melhor 

interesse daquele.  

Nesse sentido é que nos ensina o prof. Silvio de Salvo Venosa (2013), “a 

guarda dos filhos pertence a ambos os genitores, apenas se individualizando 

quando há separação de fato ou de direito dos pais” (p.186). No mesmo sentido é a 

lição da Desembargadora aposentada Maria Berenice Dias (2015) “mesmo que 

ambos os pais discordem, o juiz pode impor o compartilhamento, contanto que tenha 

por comprovada sua viabilidade”. Na demanda em que um dos genitores reivindica a 

guarda do filho, comprovado que ambos demonstram condições de tê-lo em sua 

companhia, deve determinar a guarda compartilhada, encaminhando os pais, se 

necessário, a acompanhamento psicológico ou psiquiátrico (ECA,129,III), para 

desempenharem a contento as funções parentais (p.519). 

Quanto a conceituação do segundo instituto jurídico elencado por essa 

pesquisa, a alienação parental, tem ganhado espaço cada vez mais frequente no 

ordenamento jurídico brasileiro, e sua prática na maioria dos casos está relacionada 

ao fracasso de uma união, onde o alienador inconformado com o fim do 



relacionamento, utiliza-se da prole, para diretamente ferir o alienado pelas 

decepções resultantes da quebra do vínculo. 

O artigo 2° da lei n° 12. 318/2010 define alienação parental, como sendo: 

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 o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este.   

 

Na visão de Euclydes de Souza advogado, presidente da Associação de Pais 

e Mães Separados do Rio de Janeiro - APASE, a alienação parental é identificada 

como1: “A rejeição do genitor que „ficou de fora‟ pelos seus próprios filhos, fenômeno 

este provocado normalmente pelo guardião que detêm a exclusividade da guarda 

sobre eles (a conhecida guarda física unilateral ou exclusiva)”. 

Enquanto que Regis de Oliveira2, advogado militante na área do 

direito de família, entende por alienação: “Uma forma de abuso emocional, que pode 

causar distúrbios psicológicos capazes de afetar a criança pelo resto da vida, como 

depressão crônica, transtornos de identidade, sentimento incontrolável de culpa, 

comportamento hostil e dupla personalidade”. 

Não distante deste posicionamento, Denise Maria Perissini da Silva3, 

psicóloga atuante nas varas de Família do Estado de São Paulo, esclarece que a 

alienação parental: “É o ato de induzir a criança a rejeitar o pai/mãe alvo, através de 

mentiras, difamações e até mesmo acusações falsas de abuso sexual”. 

Da análise destes posicionamentos, é possível verificar que a 

característica central da alienação parental reside basicamente no detrimento da 

privação do convívio familiar em prol do bem estar do alienante. Nesta seara, toda 

forma de obstaculizar o contato entre o genitor alvo e a criança será válida para 

promover a perda dos vínculos afetivos, não importado ao alienante os meios pelos 

quais se chegará ao objetivo pretendido. 

 

                                                           
1
 SOUZA, Euclydes de. Alienação Parental, Perigo Iminente. Disponível em:< 

http://www.pailegal.net/guarda-compartilhada/204-alienacao-parental-perigo-iminente>. Acesso em: 
17 de julho de 2015. 
2
 OLIVEIRA, Regis de. Projeto pune pai ou mãe que incitar ódio no filho após separação. Disponível 

em: <ttp://www.direito2.com.br/acam/2008/nov/28/projeto-pune-pai-ou-mae-que-incitar-odio-no-filho-
apos- separacao>. Acesso em: 17 de julho de 2015.   
3
 SILVA, Denise Maria Perissini da. Guarda Compartilhada e Síndrome de Alienação Parental, p. 47. 

 



6. RESULTADOS: 

Assim, após as análises dos institutos, consagramos que a alienação parental 

pode sim ser apontada como uma das formas amenizadoras da alienação parental, 

pois é nesta que se tem a manutenção dos laços afetivos, emocionais, psicológicos 

e físicos entre genitores e seus filhos, e consequentemente é com ela que se 

afastam as mais diversas formas de gradação do problema. 

Por fim, conclui-se que a guarda compartilhada entre os genitores pode ser 

um dos instrumentos essenciais para a prevenção da instalação da SAP. Estudos 

mostram que, se providências forem tomadas, antes que a conduta alienante dê 

lugar à instauração efetiva da SAP, a alienação parental é reversível e há totais 

condições para que as relações entre o menor e o genitor alienado sejam 

restabelecidas e fortificadas4. 

De outro modo, tem-se que privilegiando a instituição da guarda 

compartilhada, consagrada pela legislação civil em vigor no País, e a aplicação dos 

instrumentos dispostos pela Lei n. 12.318/2010, o Poder Judiciário estará atuando 

na prevenção da SAP e atendendo ao princípio constitucional da dignidade da 

pessoa humana, com vistas ao direito da criança e do adolescente à convivência 

familiar, como aspecto indispensável para a formação de sua identidade, além de 

humanizar as relações jurídicas para a proteção do menor, do adolescente e da 

saúde das entidades familiares5.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O objetivo desta pesquisa, esta pautado em levar ao público Leitor, a 

possibilidade de conhecer os institutos da guarda compartilhada e da alienação 

parental. 

Por outro lado, não seria possível de uma só vez levar o conhecimento 

necessário acerca de ambos os institutos, sem antes desmistificá-los, partindo daí a 

necessidade de tratar de cada instituto a seu tempo.  

Por sua vez, ao analisar os termos da guarda compartilhada pode se notar o 

quão importante se torna o papel dos genitores na vida de seus filhos.  

                                                           
4
 PINHO. 2011, p.150. 

5
 Ibid., p.150. 



Nota-se que, embora os envolvidos estejam vivenciando a ruptura conjugal ou 

mesmo já tenham elaborado o luto da sociedade, a escolha da guarda 

compartilhada impõe maturidade destes, de modo tal que as decisões que dantes 

eram tomadas com o apoio de ambos genitores, em nada sejam abaladas, 

permanecendo a dinâmica no relacionamento dos filhos para com aqueles, pois, 

ambos continuam responsáveis pela constituição do presente e futuro da prole. 

Nesse sentido, fica claro o quanto se torna indispensável a sedimentação de 

questões relativas não só a guarda, mas também a visitas, alimentos, critérios de 

determinação, e quando for o caso, alteração do modelo, a fim de se garantir o bem 

maior, aqui tratado, como sendo o respeito pelo futuro da criança e do adolescente. 

Disciplinando esse ponto da questão, não poderiam ter ficado de fora o 

conteúdo das leis nº 11.698/2008 e 13.058/2014, que introduziram no nosso 

ordenamento jurídico o modelo até então só conhecido por meio de jurisprudências, 

e apesar do pouco aproveitamento no seu início após a institucionalização da lei 

11.698/2008, houve a quebra ditatorial de que a guarda  compartilhada somente 

poderia se dá em casos de aparente sossego entre os genitores, sendo o estado de 

beligerância utilizado como o maior empecilho para que tal modelo não fosse 

constituído.   

Por conseguinte, a lei da igualdade parental – n°13.058/2014 – desmascarou 

tal cenário e mostrou-se forte ao tornar o que antes era uma exceção em regra e 

muito embora, tenham sido poucas as mudanças introduzidas com a chegada desta 

lei, foi importante para dar maior eficiência a sua aplicabilidade quando do 

arbitramento do modelo.  

Assim, uma vez pacificada as condições para o estabelecimento da guarda 

compartilhada, caminhamos então, em direção aos primeiros aspectos da alienação 

parental, identificando a figura do alienador, os estágios de manifestações, os atos 

alienatórios, suas diferenças em relação a síndrome e os prejuízos constatados por 

sua instalação, e ainda, acerca da possibilidade da reversão desse tão grave caso. 

Para que fosse possível uma resposta concisa ao questionamento inicial – a 

guarda compartilhada tende a aproximar ou afastar os riscos da propagação da 

alienação parental -, foi necessário levar ao Leitor o conhecimento de ambos 

institutos, e por sua vez, ao final se constatou perante o entendimento doutrinário, 

que a instituição da guarda compartilhada pode ser sim, um meio eficaz para a 

solução da problematização da alienação parental. Neste cenário, oportuno 



ressalvar que além de um bom remédio ante preventivo, a maior razão está no fato 

de que tal modelo, leva consigo primordialmente, a manutenção dos vínculos 

estabelecidos entre pais e filhos. 

Deste modo, diante do tudo quanto exposto, conclui-se que a guarda 

compartilhada além de ser a melhor opção para a criança, se faz também, um 

remédio altamente qualificado para a prevenção dos mais variados sintomas da 

instalação da alienação parental. 
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