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RESUMO 

 

 

Este artigo científico trata do tema A Guarda compartilhada como possível solução para a 
alienação parental. Pretendemos analisar, discutir e apresentar os principais aspectos teóricos 
relacionados com as seguintes questões com base na literatura mais recente e relevante sobre 
questões relacionadas.  A Guarda compartilhada é a melhor solução para evitar a alienação 
parental? Então tente propor os pais têm o direito de viver em equilíbrio com seus filhos e têm o 
direito Responsabilidade de cuidar, proteger e criar. Analise diferentes modos de guarda, 
especialmente tutela. Desta forma, a diferença A alienação parental entre a síndrome de alienação 
parental aponta E esclarecer que mesmo após o término do relacionamento conjugal, os pais 
ainda têm os mesmos direitos e obrigações para com os filhos. com finalmente, uma investigação 
sobre a nova lei de guarda conjunta foi conduzida e a posição do tribunal em relação à guarda 
compartilhada dos pais em disputas judiciais, e portanto, o monitoramento compartilhado é uma 
prevenção ou mesmo uma solução Pela alienação dos pais. O método utilizado na pesquisa é o 
dedutivo, baseado em bibliografia. 

 

Palavras-chave: Divórcio; Guarda compartilhada; Alienação parental; Litígio; Viabilidade. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This scientific article deals with the theme The Shared Guard as a possible solution to parental 
alienation. We intend to analyze, discuss and present the main theoretical aspects related to 
the following issues based on the most recent and relevant literature on related issues. Is 
shared custody the best solution to avoid parental alienation? So try to propose that parents 
have the right to live in balance with their children and have the right Responsibility to care, 
protect and raise. Analyze different guard modes, especially guardianship. In this way, the 
difference The parental alienation between the parental alienation syndrome points E to clarify 
that even after the end of the conjugal relationship, the parents still have the same rights and 
obligations towards the children. finally, an investigation into the new joint custody law was 
conducted and the court's position regarding shared custody of parents in legal disputes, and 
therefore, shared monitoring is a prevention or even a solution for the alienation of parents. 
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The method used in the research is the deductive, based on bibliography. 

Key-words: Divorce; Shared custody; Parental alienation; Litigation; Viability. 

 

 

1. Introdução 

 

Com o término da relação conjugal, surge o debate acerca do assunto 

sobre a guarda do filho, e, sendo este um dos causadores de conflitos, muitas 

vezes, não se dá somente pela guarda da sua prole, mas porque acontece a 

ruptura de um laço afetivo, no qual o genitor começa a se sentir abandonado. 

Com isso, faz com que nasça a chamada Alienação Parental. 

Independentemente do possível fim de um casamento amigável, isso 

pode ter consequências adversas para os pais e seus filhos. No entanto, se a 

separação for contestada, o problema será exacerbado e, no processo, o 

magistrado deve determinar quem será o guardião. 

O objetivo básico deste trabalho é verificar se a guarda compartilhada 

de pais que não moram juntos ou em conflito é uma solução eficaz para evitar 

a alienação parental. Especificamente, tem por objetivo comprovar que ambos 

os pais têm o direito de viver com os filhos e a obrigação de proteger, educar 

e criar os filhos, resolvendo assim as diferentes formas de tutela, 

principalmente a tutela conjunta. 

Ele também tentou distinguir a alienação parental da síndrome de 

alienação parental, apontou o que aconteceu e deixou claro que mesmo que o 

relacionamento conjugal se rompesse, ambos os pais ainda manteriam os 

direitos e obrigações relacionados aos seus filhos. 

 

 

2. A Guarda Compartilhada Como Possível Solução Para a Alienação 

Parental 

 

2.1 Guarda e suas espécies  

 

A característica da tutela é a atitude de observar, cuidar e proteger o 

menor, e confiar a tutela aos pais com a obrigação de cumprir as suas funções 

(ROSA, 2015). 

 

Nesse sentido, Rosa (2015, p. 47, grifo no original) explica o termo da 
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palavra guarda: 

 

O termo "guarda", entre outras aplicações, pretende significar vigilância e 

cuidado, comportamentos que acompanham alguém ou algo, como as 

obrigações do custodiante em um contrato de depósito. Este fato também 

significa guardar coisas boas devolva-o ao depositante. Quando protegemos 

as coisas em leis obrigatórias, essa proteção é muito óbvia. No entanto, ao 

definir os "direitos de custódia" dos filhos no âmbito do direito da família, 

encontrar-se-ão grandes dificuldades, pois a proteção jurídica aqui se 

dirige, evidentemente, aos particulares e não às coisas, pelo que esta 

situação suscitará a todos no processo. Os sentimentos, emoções e paixões 

do ator, em vez de simples atos de observar e cuidar. 

 

Conforme mencionado acima, o termo “guarda” possui segurança, 

proteção, vigilância e gerenciamento. A Guarda quer exprimir obrigações, 

porque certas pessoas têm que ter cuidado com certos bens que lhes são 

entregues (ROSA, 2015). 

No entanto, no direito da família, tutela é a companhia ou proteção 

imposta aos pais da criança. Quando os pais vivem juntos, os pais exercem a 

tutela ao mesmo tempo. No entanto, se os fatos ou fatos forem separados, é 

estipulada a tutela que melhor pode atender às necessidades da família 

(DIAS, 2006). 

O objetivo do sistema jurídico é sempre proteger os interesses da 

criança, mas permitir que o juiz determine a melhor tutela para a criança, 

sempre considerando o bem-estar da criança e não a pretensão de ambos os 

pais (WALDYR FILHO, 2010). 

Porém, não se deve esquecer que as responsabilidades de cuidado e 

proteção dos pais não tutores não foram exoneradas, pois continua a exercer 

os poderes familiares, mesmo que não seja tutor, você tem plenos direitos de 

conviver com seus filhos (TEPEDINO, 2008). 

Atualmente, de acordo com a Lei n.º 13.058 / 2014, esta regra é a tutela 

conjunta, que estipula claramente que se os pais não chegarem a um acordo 

sobre a tutela do filho, ambas as partes podem exercer a tutela e devem 

partilhá-la. Porém, será necessário estabelecer uma base residencial para 

crianças. Portanto, mesmo que não haja consenso entre os pais, a guarda 

compartilhada será adotada (ROSA, 2015). 

O conceito de guarda compartilhada é permitir que os pais e seus filhos 

tenham uma relação de coexistência maior e possam participar plenamente na 

vida de seus filhos, mesmo quando o relacionamento conjugal for rompido. 

Portanto, uma vez que os filhos não terão muito senso de mudanças na 

estrutura da casa, a guarda compartilhada é essencial, pois a relação e as 

responsabilidades entre pais e filhos permanecerão inalteradas (DIAS, 2006). 

Além disso, trata-se de um privilégio dos pais, pois ao definirem a tutela 

comum, podem existir mais concentrados na vida do filho sem impor regras 

entre os pais, pois todos têm os mesmos direitos e deveres (DIAS, 2006). 

 



 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2021. 

 

Nesse sentido, escreve Rosa (2015, p. 65): 
 
a guarda compartilhada traz uma nova concepção para a vida dos 
filhos de pais separados: a separação é da família conjugal e não 
da 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. 

 

Os pais continuarão a conviver com os filhos todos os dias, pois os pais 

devem estar atentos à formação psicológica de seus filhos e precisam viver 

juntos, não apenas morar com um dos pais e fazer do outro um visitante 

(ROSA, 2015). 

 

Assim, escreve Tepedino (2008, p. 297): 

 
É no seio da família que os bebês receberão os cuidados 
necessários para se tornarem cidadãos plenamente. Este ambiente 
deve ser protegido de forma a proporcionar sempre as melhores 
condições para a formação biológica e psicológica dos menores, de 
forma a garantir a observância e o exercício dos direitos básicos 
que lhes são conferidos. Todas as crianças e jovens têm direito à 
convivência familiar, prioridade absoluta atribuída pela Constituição 
da República 

 

Dessa forma, a criança tem o direito de morar com ambos os pais, e os 

pais devem fornecer moradia adequada para seus filhos, a fim de promover 

seu desenvolvimento pessoal (TEPEDINO, 2008). 

Atualmente, no contencioso, a melhor forma para ambos os pais é a 

guarda conjunta, pois os filhos estão sob a guarda de ambos os pais, o que 

demonstra que continuam sendo eles a responsabilidade pela educação dos 

filhos (REVISTA DE DIREITO, 2004). 

Na tutela alternativa, desde que o tempo de permanência entre os pais 

e os filhos seja predeterminado, os pais exercem seus direitos e deveres em 

relação aos filhos. Em um curto período de tempo, os pais passam a ter a 

tutela integral (WALDYR FILHO, 2010). 

Na tutela alternativa, desde que o tempo de permanência entre os pais 

e os filhos seja predeterminado, os pais exercem seus direitos e obrigações 

em relação aos filhos. Em um curto período de tempo, os pais passam a ter a 

tutela integral (WALDYR FILHO, 2010). 

 

Conforme o entendimento de Filho (2010, p. 124): 

 

Este modelo refere-se a dividir o quadrinho em duas metades, de 
acordo com a lei, a ex-mulher deve dividir o tempo com os filhos 
igualmente. É inconveniente consolidar hábitos, valores, padrões e 
conceitos na mente dos menores e formar sua personalidade. É por 
isso que a lei é decepcionante quando as crianças ultrapassam a 
barreira com as mãos nuas. 

 

Portanto, os filhos ficam à mercê dos pais e vivem com cada um deles 

por um período de tempo pré-determinado, pois, por se tornarem nômades 

sem mencionar sua residência, muitas vezes são prejudiciais aos filhos 
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(WALDYR FILHO, 2010). 

Portanto, a tutela alternativa é uma espécie de egoísmo dos pais, pois 

ambos consideram apenas a própria felicidade, mas abandonam os interesses 

dos filhos e os tratam como objetos (ROSA, 2015). 

No entanto, tanto os pais quanto os magistrados não devem confundir a 

tutela comunal com a tutela alternativa, pois a tutela desta, embora exista, não 

pode ser utilizada no Brasil por não haver previsão legal em nosso 

ordenamento jurídico (ROSA, 2015). 

Sob custódia unilateral, ele é concedido a um pai solteiro e tem todos 

os poderes de tomada de decisão na vida de seu filho. No entanto, antes da 

“Nova Lei da Tutela Compartilhada” nº 13058/2014, a tutela unilateral era 

concedida aos pais com melhores condições para o exercício da tutela. Com a 

entrada em vigor desta nova lei, a tutela unilateral é restringida, pois os não 

tutores acabarão por sofrer por não poderem viver com os seus filhos com 

dignidade, tornarem-se visitantes dos seus filhos, podendo perder o vínculo 

parental (ROSA, 2015). 

 

Conforme o pensamento Dias (2006, p. 361): 

 

a guarda unilateral afasta, sem dúvida, o laço de paternidade da 
criança com o pai não guardião, pois a este é estipulado o dia de 
visita, sendo que nem sempre esse dia é um bom dia, isso porque é 
previamente marcado, e o guardião normalmente impõe regras. 

 

A prole acabará por perder o contato familiar com o pai não tutor, pois o 

protetor acredita que só ele tem poder familiar e, portanto, é difícil viver com o 

outro genitor (ROSA, 2015). 

 

Para Rosa (2015, p. 56): 

 

o que antes era regra, em boa hora, passa a ter caráter 
excepcional, vez que, encontrando-se ambos os genitores aptos a 
exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, 
salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja 
exercê-la (art.1584, §2º,CC). 

 

Portanto, a guarda unilateral só se aplica quando um dos pais prova 

que não tem interesse em dividir a guarda dos filhos, devendo o magistrado 

investigar os motivos pelos quais os pais não têm interesse em exercer a 

guarda (ROSA, 2015). 
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             2.1.1 A Nova Lei da Guarda Compartilhada (LEI 13.058/2014) como Forma 

de evitar a Alienação parental 

 

 

Antes do “Código Civil” de 2002, com o consenso de ambas as partes, 

a sociedade matrimonial foi dissolvida e a tutela alcançada entre os pais. No 

entanto, se nenhum acordo for alcançado, os pais que causaram o divórcio 

não ficarão com a guarda dos filhos (WALDYR FILHO, 2010). 

Com o advento do Código Civil em 2002, a regra foi revogada e a tutela 

foi atribuída aos pais mais qualificados para exercer a regra. Portanto, com o 

passar do tempo, passou a se preocupar mais com os interesses dos menores 

e, ao mesmo tempo, considerou a doutrina holística da proteção proposta na 

Constituição de 1988 e no Estatuto da Criança e do Jovem, buscando viver 

com ambos os pais. Portanto, a “Lei de Segurança Compartilhada” 11.698 / 

2008 entrou claramente no ordenamento jurídico brasileiro. No entanto, a lei 

tratou a tutela mútua de forma errada e foi alterada pela Lei nº 13.058 / 2014 

(WALDYR FILHO, 2010). 

 

Em Rosa (2015, p. 73, grifo no original) vamos encontrar o seguinte 

esclarecimento: 

 
as modificações trazidas pela Lei n. 13.058/2014 vieram em boa 
hora, acima de tudo para dirimir o mito do filho “mochilinha”, vez 
que, desde a alteração legislativa apresentada pela Lei n. 11.698, 
em 2008, reiteradamente tratou-se de forma equivocada da guarda 
compartilhada como guarda alternada. 

 

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.058 / 2014, a tutela infantil passou 

por grandes mudanças. Para tanto, serão abordadas algumas questões 

importantes, como as fundações habitacionais, o direito à convivência, a tutela 

compartilhada como regra geral e o maior exercício das obrigações de 

vigilância (ROSA, 2015). 

O fundo da casa é o local onde está fixada a residência das crianças ou 

jovens. Antes que as leis citadas entrem em vigor, os pais devem morar na 

mesma cidade para exercer a guarda conjunta. Agora não é mais necessário 

(ROSA, 2015). 

 

Nesse sentido, escreve Rosa (2015, p. 76, grifo no original): 

 

conforme a nova redação do Código Civil, no art. 1.583, parágrafo 
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3º, a custódia física foi tratada como „„base moradia”, que a partir de 
agora, de forma expressa, inclusive, o compartilhamento pode ser 
realizado mesmo quando os genitores não residirem na mesma 
cidade. 

 

No entanto, a casa da criança será a mais adequada aos interesses da 

Criança. Portanto, na ausência de consenso entre as duas partes, o juiz 

decidirá a aplicação de perícia social e psicológica. No entanto, o magistrado 

não tem que aceitar o laudo do perito. O juiz pode determinar o melhor 

alojamento para a criança com base em suas crenças. Dessa forma, o pai da 

família tendo o filho como local de residência determina o tempo para o outro 

progenitor manter uma vida equilibrada com o filho (ROSA, 2015). 

Além disso, uma vez que ambos os pais viverão de forma equilibrada e 

não necessariamente igual aos filhos, o direito de viver juntos foi modificado. 

Nesse sentido, as crianças vão morar em duas casas, mas não se confundem 

com tutelas alternativas, portanto, devem ter seu próprio quarto para não se 

sentirem visitantes, mas sim familiares (ROSA, 2015). 

Além disso, como regra de direito comum, ela já existia no sistema 

jurídico antes e os juízes deveriam ser contratados tanto quanto possível. 

Como a nova lei se torna regra, quando um dos pais menciona ao juiz que não 

tem interesse na guarda do filho, a lei não se aplica, mas não há consenso 

entre os pais para aplicar a guarda compartilhada da mesma forma. Porém, 

quando um dos pais indica que não tem interesse na guarda dos filhos, o 

magistrado descobrirá o motivo do desinteresse e solicitará aos pais que 

cooperem com a psicóloga para tentar revelar que a coexistência de ambos é 

para o menor O treinamento é essencial (ROSA, 2015). 

Além disso, à medida que essa nova possibilidade aumentou e o dever 

de vigilância foi aumentado, ambos os pais passaram a responsabilidade de 

uma instituição pública ou privada para fornecer aos pais informações 

adequadas sobre seus filhos (ROSA, 2015). 

 

Assim, entende Rosa (2015, p. 89, grifo no original): 

 
essa nova possibilidade veio atender aos conformes da atual visão 
do instituto da guarda, podendo se dizer, nas palavras de Ângela 
Gimenez, que a Lei n. 13.058/2014 pode ser denominada Lei 
da„„Igualdade Parental‟‟. Isso porque, com a nova redação do 
Código Civil, ambos os genitores são titulares para pleitear in- 
formações sobre a vida do filho diante de qualquer instituição. 

 

Portanto, quando os pais tomam conhecimento das informações dos 

filhos de forma equilibrada, uma vez que ambos os pais (ou um deles) omitem 
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a informação, pode-se resolver um dos problemas que muitas vezes surgem 

quando o relacionamento conjugal é encerrado, ou seja, a alienação parental. 

Sobre o dia a dia das crianças (ROSA, 2015). 

Enfim, a nova lei da guarda compartilhada vem moderar ou até mesmo 

extinguir a alienação parental, pois nenhum dos genitores pode privar a 

convivência com o outro, ou seja, ambos os genitores têm o poder sobre a sua 

prole, o que antes somente o genitor que era detentor da guarda tinha, 

fazendo com que os pais viessem a praticar a alienação parental, para ficar 

exclusivamente com a guarda. No entanto, como a guarda compartilhada se 

tornou a regra, talvez essa seja uma forma de reduzir a alienação parental ou 

até mesmo de resolver esse grande problema (BALOG, 2014, 

www.maternar.blogfolha.uol.com.br). 

Existem algumas divergências quanto à aplicação da tutela 

compartilhada em caso de violação de litígio. As posições são diferentes em 

doutrina e juízes, que serão analisadas a seguir. 

Para Waldyr Filho (2010), com a nova regra da tutela compartilhada, 

não importa se a separação é litigada ou não, pois o que se discute é o tipo de 

tutela e as responsabilidades tanto dos pais quanto dos filhos. 

 

Segundo o entendimento de Waldyr Filho (2010, p. 205): 

 

não é o litígio que impede a guarda compartilhada, mas o empenho 
em litigar, que corrói gradativa e impiedosamente a possibilidade de 
diálogo e que deve se impedida, pois diante dele nenhuma 
modalidade de guarda será adequada ou conveniente. Infelizmente, 
é bastante frequente nas Varas de Famílias a ampliação do litígio e 
a formulação de falsas denuncias para impedir que a guarda seja 
compartilhada. 

 

Pode-se concluir que, mesmo em caso de desacordo, a tutela de 

ambas as partes deve ser concedida a ambos os progenitores, no interesse 

superior da criança e não porque alguns juízes tenham concedido a tutela 

conjunta em determinadas circunstâncias. Separação de direitos e contencioso 

(WALDYR FILHO, 2010). 

 

           2.1.2 Alienação Parental 

 

O psiquiatra Richard Alan Gardner (Richard Alan Gardner) define 

alienação parental como uma postura em que um ou dois pais começam a 

exercitar seus filhos a fim de suspender seus sentimentos com o outro 

http://www.maternar.blogfolha.uol.com.br/
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progenitor O vínculo, de uma ou de ambas as partes por que passa o filho 

pelo movimento denist, está longe dos pais alienados. Portanto, alienar um pai 

é alguém que tenta eliminar e complicar a relação entre um filho e outro pai, 

enquanto alienar um pai é alguém que sofreu todas essas acusações erradas 

feitas pelo pai alienado (SOUZA, 2014). 

 

Sobre esse tema, escreve Souza (2014, p. 104): 

 
a expressão síndrome da alienação parental, também conhecida 
em inglês como Parental Alienation Syndrome- PAS foi definida em 
meados dos anos oitenta pelo psiquiatra norte-americano Richard 
Alan Gardner, considerando um dos maiores especialistas do 
mundo no assunto separação e divórcio. Gardner observou que, na 
disputa judicial, os genitores procuravam, de forma incessante, 
afastar os filhos do ex-cônjuge, fazendo uma verdadeira lavagem 
cerebral na mente das crianças. 

 

Desta forma, a alienação parental é a destruição da outra parte, e seu 

objetivo é manter a descendência do genitor alienado, sem grandes 

considerações para a criança viver com a outra parte. Aos poucos, os filhos 

começam a desprezar o alienado, por isso, quando um dos pais ou algum de 

seus parentes atrapalha o crescimento do filho, a característica é que o pai é 

alienado. No entanto, a Lei 12318/10 é uma evolução da legislação brasileira 

para a proteção da criança e de seus direitos fundamentais (SOUZA, 2014). 

O divórcio dos pais ocorre quando ocorre um divórcio por contencioso. 

Na maioria dos casos, como ele / ela passa mais tempo com a criança, ele / 

ela é o tutor, mas às vezes ele (ou ambos os pais) não pode lidar com os pais. 

Divorciado porque se sentiu rejeitado, desamparado, traído e fez do filho um 

instrumento de vingança (OLIVEIRA, 2010, www.g1.globo.com). 

 

             2.1.2 Alienação parental: vítima, alienador e alienado 

 

 

No caso de alienação parental, quando os pais (ou responsáveis) 

utilizam seus filhos como forma de vingança contra o outro progenitor, a vítima 

é criança ou adolescente, impedindo assim a criança de se associar ao outro 

genitor. Nesse caso, a vítima é a mais afetada pela alienação dos pais, pois 

às vezes perde o relacionamento próximo com o alienado. Acreditando em 

tudo o que o responsável diz, o filho recusa o alienado e não quer morar com 

ele (BASTOS, 2008). 

Para Souza, “tendo em vista os possíveis efeitos nocivos da alienação 

http://www.g1.globo.com/
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parental para todos os envolvidos, a criança é, sem dúvida, a principal vítima, 

pois dispõe de menos ferramentas de defesa e autoimunes” (2014, p. 133). 

Desse modo, a criança torna-se objeto da pessoa alienada porque é a 

parte mais fraca da situação, mas a criança sofre com esse abuso de poder e 

acaba se alienando do outro genitor. Além disso, a vítima é a parte mais fraca 

desse relacionamento, de modo que pais alienados nunca desistem de levar 

uma vida equilibrada com seus filhos (SOUZA, 2014). 

Souza ainda sustenta: “Se os pais alienados entregarem suas vidas 

com seus filhos e tiverem encerrado o processo de alienação parental, então, 

por sequelas patológicas, o desenvolvimento da criança pode ser prejudicado 

em certa medida” (2014, p. 133) Em outras palavras, os pais afastados não 

podem deixar seus filhos, 

          Para que não causem barreiras psicológicas irreversíveis entre as 

vítimas e produzam ressentimento, raiva ou deslealdade para com os pais 

entre as pessoas afastadas (BASTOS, 2008). 

Por sua vez, os alienígenas podem ser pais, ambos pais ou mesmo 

parentes. No que diz respeito aos pais, às vezes eles começam a se alienar 

quando o relacionamento conjugal se desfaz. Quando os alienígenas não 

esperam o rompimento, eles começam a se sentir rejeitados pela outra parte, 

começam a produzir ódio, vingança e usam seu filho como mecanismo de 

punição. No entanto, o alienígena utiliza todos os métodos para atingir seu 

objetivo, que é destruir a relação entre sua prole e o genitor alienado, pois o 

alienígena passa a acusar a alienação do fato de ele não ter gatilho, 

justamente porque seus filhos só moram com ele (BASTOS, 2008). 

 

Como expõe Bastos (2008, p. 145): 

 

quem não consegue elaborar adequadamente o luto da separação 
geralmente desencadeia um processo de destruição, de 
desmoralização, de descrédito do ex-cônjuge. Se quem assim se 
sente fica com a guarda dos filhos, ao ver o interesse do outro em 
preservar a convivência com a prole, quer se vingar e tudo faz para 
separá-los. Cria uma série de situações visando a dificultar ao 
máximo, ou a im- pedir, a visitação. Os filhos são levados a rejeitar o 
genitor, a odiá-lo. Tornam-se instrumento da agressividade 
direcionada ao parceiro. 

 

Como o autor explicou, é óbvio que o alienígena queria remover sua 

prole da realidade, criando mentiras sobre o alienígena e causando danos a 

seus filhos, mas às vezes o alienígena não percebeu que estava em Lide com 

o mal associado a ele. Seus filhos não entendem que ele não está destruindo 
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apenas os alienados, mas também seu filho (BASTOS, 2008). 

É importante observar as características do evacuador para 

diagnosticar problemas graves que afetam muitas pessoas. Dentre as 

características da alienação, destacam-se os seguintes pontos: os pais 

acreditam que só ele saberá cuidar bem dos filhos, geralmente não acatam as 

decisões judiciais, vivem em um mundo de fantasia e fazem seus filhos 

sucumbirem à falsa vida real (FONTES, 2015, www.plenamente.com.br). 

Por fim, o alienado também é mais uma vítima do alienado, pois aos 

poucos foi perdendo a convivência com o filho, o alienado desvalorizou sua 

imagem e sofreu grande dor pela perda do vínculo afetivo com o filho por 

causa do tutor. Seus pais começaram a obstruir as visitas de seus filhos, 

fizeram lavagem cerebral nas crianças e tornaram os filhos alienados de seus 

filhos destruídos. Em muitos casos, os alienígenas não conseguiram impedir 

que seus filhos fossem alienados, mas começaram a manipular as crianças 

para culpar os alienígenas, como abuso sexual. Os alienígenas sabiam que 

essa era a maneira mais rápida de manter seus filhos longe de seus filhos 

(BASTOS, 2008). 

Porém, neste caso, o juiz deve ter muito cuidado para não cometer o 

ato injusto de expulsar o pai do filho, pois a alegada ilegalidade foi decorrente 

da alienação do outro pai (BASTOS, 2008). 

Então, qualquer comportamento de alienação parental realizado por 

qualquer membro da família não é necessariamente o guardião, mas qualquer 

membro da família que tente agir especificamente como guardião da criança 

acabará por se envolver em uma variedade de comportamentos. A alienação 

dos pais. 

Além disso, em muitos casos, os pais praticam inconscientemente. 

 

 

             2.1.3 As diferentes condutas de alienação parental 

 

Muitas pessoas acreditam que a alienação parental ocorre apenas 

entre os pais. Porém, essa visão é incorreta, pois pode acontecer com 

qualquer membro da família. A pessoa que cria a criança geralmente é um 

estrangeiro (SOUZA, 2014). 

 

Nesse sentido, eis o que informa a jurisprudência abaixo nº 052418043 

http://www.plenamente.com.br/
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(grifo no original): 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE 
ALIENAÇÃO PARENTAL. AVÓS PATERNOS VERSUS MÃE. 
SUSPENSÃO DAS VISITAS DOS AVÓS. REFLEXO DA CELEUMA 
VIVIDA PELOS AVÓS PATERNOS E A MÃE DO MENOR DE 
IDADE, ATENDENDO AO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA 
ENVOLVIDA. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70052418043, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe 
Schmitz, Julgado em 28/03/2013). 

 

Na decisão acima, é óbvio que qualquer membro da família com a 

guarda de filhos pode praticar a alienação parental, podendo ser avós, tios, 

padrinhos e até irmãos (DIAS, 2014, www.mariaberenice.com.br). 

Os familiares (genitores ou demais parentes) podem praticar a 

alienação parental de diferentes formas. A lei 12.318/2010 destaca algumas 

figuras: 

 
I. Art. 2º 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. 

 
II. 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: 

 
III. realizar campanha de desqualificação da conduta do 

genitor no exercício da paternidade ou maternidade; 
IV. - dificultar o exercício da autoridade parental; 
V. - dificultar contato de criança ou adolescente com genitor; 
VI. - dificultar o exercício do direito regulamentado de 

convivência familiar; 
VII. - omitir deliberadamente a genitor informações pessoais 

relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, 
médicas e alterações de endereço; 

 

VIII. - 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. 

 

Portanto, deve-se ressaltar que esse papel é exemplar e outras formas 

são permitidas, pois em fatos específicos, outros tipos podem aparecer, nos 

quais a alienação parental também será conceituada. Portanto, no primeiro 

item, o estrangeiro inicia o processo de desmoralização do ex-cônjuge, 

tentando eliminar e dificultar a coexistência do estrangeiro e do filho, mas traz 

sérios problemas ao desenvolvimento pessoal da criança. 

No segundo item, o estrangeiro conseguiu destruir a união do filho com 

outra pessoa, e passou a mostrar a dificuldade deste em exercer o poder 

paternal, pois o filho passou a considerar o outro pai como um intruso, um 

intruso em sua vida. Portanto, ao expulsar a criança com outra pessoa, o 

http://www.mariaberenice.com.br/
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alienado perde gradativamente seus direitos parentais. 

No inciso IV, quando o cedente não respeitar o tempo de visitação 

previamente estipulado pelo magistrado. No sexto item, o texto da lei é muito 

claro, pois se trata de uma falsa alegação de familiares dos filhos, dificultando 

a convivência entre eles. Por fim, no artigo 7º, é óbvio o comportamento de 

alienação, em que é difícil para o estrangeiro conviver com o alienado quando 

este vive intencionalmente longe de seu filho, o que evidencia alienação nos 

diferentes comportamentos de alienação parental Eles têm um único objetivo, 

que é eliminar ou dificultar a interação do filho com outro genitor (SOUZA, 

2012). 

Devido à implantação deste tipo de mau comportamento, o alienado 

suspendeu a vida com seu filho e pode perder o poder familiar. Somente o 

alienado terá todo o poder de seus filhos e netos, então o outro eventualmente 

será excluído. Pais e seus filhos morar junto (BASTOS, 2008). 

Por fim, de acordo com as cláusulas e decisões anteriores, os 

comportamentos de alienação parental são diversos e podem ser 

implementados por qualquer membro da família, mas o juiz constatou a 

alienação parental e está empenhado em tomar as medidas necessárias à 

proteção dos filhos. Além disso, também protege o alienado, que pode ser 

injustamente sancionado pelo juiz de paz devido às ações ilegais do 

estrangeiro e, em muitos casos, o único crime que comete é amar demais a 

sua prole e querer continuar a viver (VENOSA, 2012). 

Portanto, deve-se notar que a alienação parental é diferente da 

síndrome de alienação parental. Portanto, no próximo tópico, a diferença entre 

os dois será estudada a fim de compreender como uma pessoa está 

enfrentando a alienação ou a síndrome da alienação parental. 

 

 

3. Considerações Finais 

 

 

O presente trabalho mostra que o ordenamento jurídico brasileiro tem 

dois tipos de tutela: tutela unilateral e tutela conjunta. Também foi adicionada 

a tutela alternativa. Embora exista, não pode ser implementada no Brasil 

porque não há disposições legais na ordem jurídica. A tutela unilateral é 

concedida aos pais solteiros, que têm todo o direito de tomar decisões durante 

a vida do seu filho. Na tutela alternativa parental, desde que o tempo de 

permanência com a criança seja previamente determinado, o progenitor só 

pode exercer os direitos e obrigações relativos à criança. A guarda 

compartilhada é o principal objetivo deste trabalho, que visa permitir que 

ambos os pais estabeleçam um melhor relacionamento com seus filhos e 

participem plenamente da vida de seus filhos, mesmo que a relação conjugal 

seja rompida. 
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Portanto, entende-se que, de acordo com a Lei 13.058 / 2014, a guarda 

conjunta é esta forma e a melhor personificação do poder familiar, o que 

confirma a necessidade de a criança viver com os pais. Portanto, revela aos 

pais a importância dessa interação com os filhos, pois o não tutor não perderá 

o vínculo dos pais, nem se tornará visitante do filho, em alguns casos com 

tutela unilateral. Os não acionistas tornam-se desconhecidos de sua prole. 

No entanto, muitas vezes, quando o relacionamento conjugal termina, 

eles ficam magoados, ressentidos e odiados. Como os pais não conseguem 

lidar com a separação, eles usam os filhos como meio de vingança, o que é 

uma confissão errada. O comportamento de outro progenitor, o movimento 

destrutivo do filho, é seguido pela chamada alienação parental. 

No entanto, o objetivo do presente trabalho é verificar se a concessão 

da tutela parental comum na separação do litígio pode prevenir ou mesmo 

encerrar a alienação parental. Em outras palavras, se este paradigma de 

tutela pode efetivamente resolver os seguintes problemas: Este é o tratamento 

de pessoas alienadas e pessoas alienadas. O comportamento da criança. 

Portanto, mesmo que não haja consenso entre os pais, fica comprovada 

a importância da concessão da guarda compartilhada, pois o filho não tem 

nada a ver com separação, e os pais devem perceber que independente da 

separação dos pais, o filho viverá. A ruptura do casamento não afetará o 

relacionamento entre pais e filhos, porque eles têm o direito de viver com 

ambos os pais, assim como antes dos pais romperem o casamento. 

Por fim, a nova lei da tutela conjunta - Lei nº 13.058 de 2014 - trouxe 

alterações significativas à lei de família brasileira. Isso porque, antes que a lei 

entre em vigor, já existe um órgão de tutela comum no ordenamento jurídico, e 

os juízes devem utilizá-lo tanto quanto possível. Dessa forma, alguns juízes 

não adotaram a tutela comum, pois entendiam que, na ausência de uma 

relação harmoniosa entre os pais, não seriam capazes de chegar a um 

consenso sobre a melhor forma de criar os filhos. Se ocorrerem conflitos, 

como litígios de divórcio, os filhos estarão no meio dessa desavença e não 

poderão desfrutar de uma coexistência suficiente. 

Com a entrada em vigor da nova lei, a tutela comum passou a ser 

regra, e o juiz de paz mudou seu entendimento para aplicá-la mesmo quando 

não houver consenso entre os pais, exigindo apenas que ambos exerçam o 

poder familiar. Nesse sentido, o juiz está buscando a proteção da criança e 

garantindo a ela o direito de morar com ambos os pais. Além disso, a guarda 
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conjunta deve ser a primeira escolha dos juízes para reduzir os danos às 

crianças causados por uma separação inadequada. Portanto, o fundamento 

da lei é a felicidade dos filhos, e a família continuará a existir 

independentemente do fim do casamento. 

Para tanto, a tutela compartilhada visa proteger o interesse superior do 

filho, e o compartilhamento é o modelo ideal que os pais buscam após a 

separação, mesmo após a separação ou mesmo em contencioso, pois o 

objetivo principal do rompimento do casamento é proteger-se o máximo 

possível. O vínculo emocional entre a criança e os pais. Portanto, esta é uma 

forma eficaz de os filhos crescerem com saúde, pois ambos os pais procuram 

a forma mais adequada de criar e educar os filhos. No entanto, com o passar 

do tempo, os pais vão perceber o quanto é importante para seus filhos morar 

com eles e realmente pensar neles, em vez de usar os filhos como um meio 

de reconquistar o ex-marido. 

Por fim, sempre que o relacionamento conjugal terminar, recomenda-se 

que os pais aceitem a tutela, considerem apenas a felicidade da prole, e se 

esqueçam temporariamente de suas diferenças, pois a separação entre os 

pais costuma, em alguns casos, afetar seus filhos causam traumas, como a 

sensação de ser abandonado. Portanto, a guarda de ambos os pais permitirá 

aos filhos resolver os problemas causados pela separação de uma forma mais 

pacífica. 
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