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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo analisar a Síndrome da Alienação Parental, 
como sendo elemento violador do direito à convivência familiar. Para esta finalidade, 
faz-se uma análise histórica da família, que constitui a base da sociedade e, graças 
às mutações sociais, passou por significativos estágios evolutivos. Essas 
transformações possibilitaram que a ligação entre pais e filhos deixasse de ser apenas 
sanguínea, para ter como base o vínculo afetivo. No entanto, direitos, às vezes, são 
violados, e em muitas situações a violação poderá partir dos próprios genitores, 
geralmente, quando há a dissolução conjugal, e estes não superam o fim do 
relacionamento. Como consequência disso, poderá surgir em um dos cônjuges o 
sentimento de abandono e, como forma de vingança, passa este a manipular o infante 
para que odeie o outro genitor (Alienação Parental), de maneira a promover a 
implantação de falsas memórias. Nesse sentido, fez-se importante analisar a Lei nº. 
12.318/2010, para verificar através dos seus dispositivos meios que identifiquem o 
exercício da Alienação Parental e suas características no âmbito familiar, a se evitar 
que, posteriormente, possa surgir a Síndrome referida e, como resultado disso, a 
criança ou adolescente tenha o seu desenvolvimento saudável interrompido. Utilizou-
se, neste estudo, do método dedutivo de abordagem, do procedimento histórico 
evolutivo e da técnica de pesquisa bibliográfica e documental. Com isso, tem-se que 
a guarda compartilhada é uma forma de dificultar ou, até mesmo, de combater a 
prática da Alienação Parental, como importante garantia da continuidade da 
convivência familiar. 
 
Palavras-Chave: Família. Síndrome. Alienação Parental. Convivência familiar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the Parental Alienation Syndrome, as an element violating 
the right to family life. For this purpose, a historical analysis of the family was made, 
which is the basis of society and, thanks to social changes, has undergone significant 
evolutionary stages. These transformations made it possible for the connection 
between parents and children to cease to be merely sanguine, to be based on the 
affective bond. Rights, however, are sometimes violated, and in many situations rape 
may arise from the parents themselves, usually when there is marital dissolution, and 
these do not outweigh the end of the relationship. As a consequence of this, a feeling 
of abandonment may arise in one of the spouses and, as a form of revenge, this one 
will manipulate the infant to hate the other parent (Parental Alienation), in order to 
promote the implantation of false memories. In this sense, it was important to analyze 
Law 12.318/2010, to verify through its devices means that identify the exercise of 
Parental Alienation and its characteristics in the family, to avoid that, later on. As a 
result, the child or adolescent has its healthy development interrupted. In this study, 
we used the deductive method of approach, the evolutionary and historical procedure, 
of the bibliographic and documentary research technique. With this, it has to be that 
shared custody is a way of hindering or even combating the practice of Parental 
Alienation, as an important guarantee of the continuity of family coexistence. 
 
Keywords: Family. Syndrome. Parental Alienation. Family living.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A família demonstrou estar em conformidade com as mudanças sociais e 

culturais da atualidade, evoluindo de forma significativa e assumindo características 

mais humanas, deixando de lado aspectos religiosos, econômicos, políticos e morais, 

para se adaptar à afetividade, em busca de uma maior estruturação socioafetiva, 

cumprindo, assim, sua função social, que é a de garantir a dignidade e o 

desenvolvimento integral dos seus membros. 

A Constituição Federal de 1988, que concedeu em seu art. 5º, I, tratamento 

isonômico entre o homem e a mulher, teve uma imensa contribuição para que a 

submissão fosse extinta do núcleo familiar, tornando ambos os cônjuges iguais em 

termos de direitos e obrigações, além disso, em conformidade com os seus princípios 

constitucionais, possibilitou dignidade, liberdade, igualdade entre os seres, 

solidariedade, responsabilidade, entre outros, de forma que fosse possível constituir 

novos arranjos familiares e repudiar, acima de tudo, qualquer forma de discriminação 

e preconceito existente. 

Dentro desse contexto, a liberdade proporciona romper um relacionamento 

quando este não mais trouxer felicidade ou, quando o sentimento não mais existir. 

Sabe-se que são raras as vezes em que a dissolução se dá de forma consensual, isto 

poderá acarretar em problemas futuros graves, principalmente se do relacionamento, 

surgir uma prole. 

Nesses casos, a disputa pela guarda do filho, os conflitos gerados acerca dos 

alimentos, ou simplesmente a não superação do rompimento conjugal, poderá resultar 

num sentimento de abandono e vingança, em que geralmente, um dos genitores, 

programa a criança ou adolescente para que odeie o outro genitor, como forma de 

concretizar a revide, sendo este ato denominado Alienação Parental (AP). 

Posteriormente, quando concretizada a alienação, poderá ainda, surgir a 

Síndrome da Alienação Parental (SAP), que é consumada através da contribuição da 

prole na agressão, de forma que este também passe a se sentir abandonado e 

injustiçado pelo agredido, mesmo que não haja nenhum motivo para tal, sendo esta 

prática decorrente da “implantação de falsas memórias”, ou seja, a implantação de 

fatos não ocorridos.  

Observa-se que, em casos como esses, a prole é claramente uma das vítimas, 

sendo usada como objeto, enganada e tendo um princípio fundamental violado, qual 
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seja, o do melhor interesse da criança e do adolescente. Ademais, não bastando, outra 

transgressão ocorre quando o genitor ativo da alienação, impede o direito que todos 

os integrantes do núcleo familiar possuem, o da convivência familiar. 

A convivência familiar é uma garantia da preservação e da continuidade dos 

laços afetivos, além disso, possibilita que a criança e o adolescente convivam com 

ambos os genitores e que estes, possam, igualmente, contribuir para o 

desenvolvimento integral da prole.  

Assim, como forma de dificultar a ocorrência da prática da AP, impedindo que 

esta resulte na SAP, surge a guarda compartilhada, que permite o exercício conjunto 

e equilibrado da parentalidade e que, além disso, é vista como sendo um meio de 

conservar e dar continuidade a convivência familiar, garantindo o desenvolvimento 

pleno e integral da criança e do adolescente. 

A proposta deste trabalho será, portanto, em um primeiro momento, conhecer 

mesmo que brevemente, a História da família, a fim de que haja uma compreensão 

acerca do atual modelo familiar, levando em consideração alguns princípios 

constitucionais que, além de basilares, contribuíram para que essa evolução fosse 

possível. 

Em um segundo momento, se buscará em uma abordagem geral, compreender 

e conceituar a Síndrome da Alienação parental, assim como também, diferenciá-la da 

simples Alienação Parental, distinguir as partes envolvidas nesta relação, abordar os 

estágios correspondestes à síndrome, suas consequências, apontando meios que 

possam identificar e por fim, impedir que a SAP venha a ocorrer. 

Por fim, em um terceiro momento, pretende-se abordar a convivência familiar 

como forma de garantia e proteção ao desenvolvimento pleno da criança e do 

adolescente, assim como também, tratar da guarda compartilhada, como sendo uma 

forma de dar continuidade à convivência e também, como arma para impedir que 

ocorra a Alienação Parental e posteriormente, a conclusão da Síndrome. 

Para tanto, será utilizando o método dedutivo de abordagem, o procedimento 

histórico evolutivo, e como técnica de pesquisa, a bibliográfica e documental, 

desenvolvendo-a mediante consultas bibliográficas, leis, artigos científicos 

publicados, bem como análise de revistas e outros periódicos referentes ao tema. 
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2 DA FAMÍLIA 

 

A família sofreu e vem sofrendo mudanças gradativas desde os tempos mais 

distantes até a atualidade. Ela é a primeira instituição que um indivíduo, ao nascer, 

tem contato e mesmo que involuntariamente, tem como algumas de suas funções 

básicas a reprodução e a proteção dos seus integrantes. É nela que o ser humano 

busca algo além do vínculo sanguíneo. 

O conceito de família vem sofrendo várias alterações no decorrer do tempo. O 

Código Civil Brasileiro não define o que é família, sob uma perspectiva legalista, 

deixando para doutrina discorrer sobre o tema em sua amplitude de conceitos e 

definições. Entretanto, é perceptível que sua conceituação difere - se conforme o ramo 

do direito em que é abordada. Conforme ensinamento de Venosa (2007, p. 02), a 

família é definida como: 

 

[...] parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas por vínculo 
jurídico de natureza família. Nesse sentido, compreende os 
ascendentes, descendentes e colaterais de uma linhagem, incluindo-
se os ascendentes, descendentes e colaterais do cônjuge, que se 
denominam parentes por afinidade ou afins. Nessa compreensão, 
inclui-se o cônjuge, que não é considerado parente. Em conceito 
restrito, família compreende somente o núcleo formado por pais e 
filhos que vivem sob o pátrio poder ou poder familiar. 

 

É um conceito tradicional e ultrapassado para os dias de hoje, haja vista que 

houve um reconhecimento de novas formas de entidades familiares. Sendo assim, 

não é dado ao direito determinar o que constitui família ou não e, sim, garantir a devida 

tutela às mais variadas modalidades de núcleos familiares que vêm surgindo na 

atualidade. 

De forma atual e tendo como base o princípio da dignidade humana, Stolze & 

Pamplona (2017, p. 1081) conceituam, de modo geral, a instituição familiar como 

sendo “o núcleo existencial integrado por pessoas unidas por vínculo socioafetivo, 

teleologicamente vocacionada a permitir a realização plena dos seus integrantes”. 

Desta forma, pode-se compreender que a família é a instituição que possui em sua 

formação a junção de no mínimo dois integrantes, unidos por vínculo de afetividade e 

que buscam por fim, a plena realização dos seus membros. 

Outro exemplo da modificação do conceito de família é a sua ampliação afetiva. 

Toma-se como modelo, a família extensa ou ampliada que foi, expressamente, 
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regulada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 

1990, em seu artigo 25, parágrafo único: 

 

Art. 25 [...] 
Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela 
que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do 
casal, formada por parentes próximos, com os quais a criança ou 
adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

 

Sendo assim, é nítido, porém importante enfatizar, que a família não está 

restrita apenas aos pais e filhos, mas também, família pode ser a formada por avós e 

netos, tios e sobrinhos, pode ser adotiva, integrada por pessoas do mesmo sexo, de 

sexo oposto, a monoparental, que é formada por um dos genitores e seus 

descendentes. 

A poliafetiva é formada por mais de duas pessoas que se amam e vivem sob o 

mesmo teto, enfim, de forma que possua componentes diversos, mas que resulte no 

afeto, na liberdade, igualdade e na solidariedade recíproca entre eles.  

Já se disse, com razão, que a família é uma realidade sociológica e constitui a 

base do Estado, o núcleo fundamental em que repousa toda a organização social. Em 

qualquer aspecto em que é considerada, aparece a família como uma instituição 

necessária e sagrada, que vai merecer a mais ampla proteção do Estado. A 

Constituição Federal e o Código Civil a ela se reportam e estabelecem a sua estrutura, 

sem, no entanto, defini-la, uma vez que não há identidade de conceitos tanto no direito 

como na sociologia (GONÇALVES, 2014). 

Não importa a espécie de agrupamento familiar ou a posição que o ser humano 

ocupa no meio social, é na família que se encontra proteção, amor, afeto, educação, 

entre outros sentimentos fundamentais para a construção do caráter de uma pessoa, 

o alicerce e o espelho que servirá como projeto de uma vida futura.  

Dessa forma, é perceptível, que a instituição familiar se transformou e vem se 

transformando ao longo do tempo. Faz-se, portanto, importante citar períodos 

relevantes para a consagração do núcleo familiar atual.  

Sendo um conteúdo vasto e detalhado, seria pretensioso abordar de forma 

minuciosa todas as etapas do desenvolvimento, porém, mencionam-se algumas 

passagens históricas que apresentam relevâncias jurídicas significativas no seio 

social. 
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2.1 BREVE APANHADO CRONOLÓGICO SOBRE A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE 

FAMÍLIA 

 

Ao estudar a instituição familiar, é possível observar que em sua história, desde 

o surgimento do homem, este estava propenso a viver em comunidade. Se 

organizando em grupos para sobreviver e se desenvolver de forma física e psíquica, 

formando assim, o que hoje se conhece como família. Embora a sua origem não seja 

comprovada, acredita-se que a sua formação se deu culturalmente, sendo fruto de 

costumes e valores. Se faz importante então, para que haja uma compreensão da 

atual acepção de família, fazer uma breve análise em sua evolução histórica, tomando 

como ponto inicial para isto, a família arcaica. 

No livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Engels 

(1984) analisa a evolução histórica da instituição familiar fazendo menção a três fases 

históricas: estado selvagem, barbárie e civilização. 

O estado selvagem se inicia pela fase inferior, onde os homens viviam em 

árvores, lutavam pela sobrevivência em meio a feras e se alimentavam de raízes e 

frutos. A fase média, foi marcada pelo uso do fogo, a maior descoberta da 

humanidade, e pela inclusão dos frutos do mar na alimentação. Por fim, tem-se a fase 

superior, que começou com o engenho do arco e flecha para a caça de animais, 

indícios de residência fixa em aldeias e habilidades na produção de utensílios de 

madeira e tecidos feitos a mão. 

No que diz respeito ao estágio da barbárie, também dividido em três fases, tem-

se novamente a fase inferior, marcada pela introdução da cerâmica, onde havia o 

costume de cobrir com argila os certos ou vasos feitos de madeira, com a finalidade 

de torná-los refratários ao fogo.  

Na fase média, faz-se importante frisar, que o homem passou a produzir seus 

mantimentos através do cultivo de plantas, domesticação de animais, emprego do 

tijolo cru e da pedra nas construções, onde passou a coexistir em grupos. Finalmente, 

surge a fase superior que iniciou com a fundição do minério de ferro e a invenção da 

escrita alfabética. 

Constata-se, então, que o estado selvagem e a barbárie, foram de grande 

importância no desenvolvimento do homem e que, deram passagem para a 

civilização, esta, que possui grande contraste com a barbárie, e que é um período 

onde o homem continua aprendendo e se desenvolvendo ao longo do tempo. Engels 
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(1984), ao estudar a família, passa a dividi-la então em quatro etapas: família 

consanguínea, família punaluana, família sindiásmica e a família monogâmica, que 

será abordada a seguir. 

Na família consanguínea, primeira etapa familiar e referente a selvageria, seus 

integrantes se relacionavam sexualmente entre si, sendo apenas excluídos dessa 

relação, pais e filhos, o que já era considerado um progresso para constituição familiar. 

Entretanto, irmão e irmã, eram respectivamente, marido e mulher um do outro.  

Assim, logo esse modelo de família foi desaparecendo, dando lugar a família 

punaluana, que excluía a prática sexual entre membros de uma própria família e em 

seu ápice, entre primos de segundo e terceiro graus. Afere-se, aqui, um progresso 

imensuravelmente importante e muito mais difícil para a época. 

O segundo estágio marcado pela família punaluana, como é visto, marcava o 

abandono das práticas sexuais entre familiares, apesar de ser caracterizado pelo 

casamento grupal, em que uma mulher poderia se relacionar com outros homens, 

tornando a identificação do pai da criança incerta e tendo como única certeza, a mãe, 

que estava vinculada à gestação. 

A família sindiásmica, correspondente a barbárie, foi outro marco, uma vez que 

nesta etapa a mulher deixava de se relacionar em grupos para pertencer a um só 

homem exclusivamente, que por sua vez, podia se relacionar com outras mulheres, 

tendo a poligamia e a infidelidade como direito, enquanto as mulheres, tinham que ser 

rigorosamente fiéis, pois, se praticassem o adultério, seriam cruelmente castigadas. 

Desta forma, surge então a família monogâmica, caracterizada pelo casamento 

e pela procriação. Neste estágio, o casamento era forma de manter para si uma 

esposa, e cabia apenas ao homem, romper a união. Além disso, ele também usufruía 

ainda do direito à infidelidade, e a mulher mais uma vez, se infiel fosse, seria castigada 

severamente. 

Nota-se, até aqui, que a instituição familiar já alçava importantes mudanças e 

que seus laços, se fortaleciam cada vez mais. Importante, porém, destacar que até o 

momento, o real objeto do matrimônio era apenas a procriação e a necessidade de 

conservação de bens. Deixando de lado então a família em sua forma primitiva, relata-

se a família romana e canônica, que foram fundamentais na influição familiar atual. 

No Direito Romano, cabia apenas aos filhos e a mulher, obediência, pois o pai 

e também marido, era visto como o chefe da casa, onde a figura paterna, era 

responsável por administrar os bens pertencentes a família, e a figura materna, tinha 
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suas funções resumidas aos afazeres domésticos. Alves (2008, p. 605), sobre o poder 

que o chefe de família possuía: 

 

São absolutos os poderes do pater famílias sobre as pessoas e coisas 
a ele submetidas. É ele o chefe militar da família, seu sacerdote e juiz; 
tem o poder de vida e de morte sobre todos os membros da família – 
pode até expor os filhos ao nascerem; ou depois vende-los no 
estrangeiro, como escravos. Todo o patrimônio da família lhe 
pertence; daí tudo o que as pessoas, que lhe são submetidas 
adquirem passa a pertencer a ele. Somente ingressa na família quem 
o pater famílias quiser, até os filhos de sua esposa ele deverá 
reconhece-los como seus. 

 

Percebe-se então, que o homem possuía extrema liberdade para dispor sobre 

os integrantes da família e que aos membros, cabia apenas obediência. Como 

resultado disto, criou-se um modelo familiar patriarcal, rígido e sem vínculo emocional. 

Existia ainda, para os romanos, a obrigatoriedade de gerar filhos. Isso se dava 

para que os cultos religiosos fossem conservados. Contudo, não bastava apenas ter 

filhos, precisava ainda que estes fossem frutos do casamento. A falta de filhos, por 

sua vez, trazia grandes consequências, como por exemplo, a anulação do casamento 

e a exclusão da sociedade, principalmente para as mulheres, pois antigamente, não 

havia como provar a esterilidade masculina. 

Tempo depois, foi permitida a adoção, que favorecia casais que não podiam ter 

filhos, uma vez que gerar filhos não era uma escolha, era obrigação. A mulher, então, 

passou a desempenhar um papel mais importante na família, ganhando mais espaço 

tanto no lar, como também na sociedade. 

Surge então, o direito canônico, marcado pelo advento do cristianismo e que 

só considerava como família, a constituída através da cerimônia religiosa. Explica 

Pereira (2003, p. 25): 

 

O casamento sofreu uma grande variação em sua essência, pois o 
cristianismo elevou o casamento à sacramento. “[...] O homem e a 
mulher selam a sua união sob as bênçãos do céu, transformando-se 
numa só entidade física e espiritual e de maneira indissolúvel”. O 
sacramento do casamento não poderia ser desfeito pelas partes, 
somente a morte separaria a união indissolúvel entre um homem e 
uma mulher, simbolizada através da troca de alianças. 

 

Dessa forma, a igreja estava cada vez mais forte e influente. O casamento 

tornou-se indispensável para a formação de uma família. O homem, teve seu 
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machismo e sua autoridade acentuada, o que o tornava chefe absoluto da família. A 

mulher, por sua vez, era responsável por cuidar da educação dos filhos e dos afazeres 

domésticos. 

Importante frisar que, foi a partir da influência da igreja na vida familiar, que o 

adultério passou a ser abominado e os homens, mantinham suas amantes escondidas 

da sociedade e da família. 

Até aqui já se visualiza mutações importantes para o desenvolvimento da 

família atual, como o abandono das funções políticas e o reconhecimento do vínculo 

consanguíneo, fazendo com que a soberania do núcleo familiar fosse reduzida e desta 

forma, se tornasse um âmbito mais humanizado. 

Além disso, pode-se, ainda, ressaltar que na Idade Média os principais 

preceitos advinham da Igreja Cristã e não do Estado, como hoje se verifica. Porém, é 

possível reconhecer que foi através da Igreja que a família monogâmica e a igualdade 

entre os cônjuges manifestou-se, assim como também o respeito, a percepção dos 

sentimentos e a obrigação entre os integrantes de um núcleo familiar. 

Ademais, com o surgimento da Revolução Francesa a influição da Igreja foi 

diminuindo, a família se delimitou a um núcleo, onde a figura paterna não era mais 

endeusada. Com o enfraquecimento da autoridade parental, surgiu uma paternidade 

ética. 

As mulheres, através do movimento feminista, iniciaram uma revolução que 

reivindicava especialmente, a liberdade sexual, de forma que fossem livres para 

escolher sobre a maternidade, desejos e prazeres. Tudo isso, posteriormente, teria 

como resultado um casamento por amor. A criança também começou a ocupar um 

espaço importante no âmbito familiar. Deixou de ser considerada um "pequeno adulto" 

e passou a possuir características adequadas a ela, como a inocência, 

vulnerabilidade, as quais exigia-se um tempo maior de formação afetiva. 

Percebe-se até aqui, que a Igreja foi importante por difundir a ideia do respeito, 

e da obrigação recíproca entre os membros, além da formação da responsabilidade 

no núcleo familiar. Todavia, a influição da igreja católica começou a dissipar com a 

Revolução Francesa, onde o patriarcado despertou questionamentos e o homem 

passou a exercer uma paternidade mais ética. Diante disso, a mulher conquista o 

direito de se manifestar no âmbito familiar, e o filho, passou a ser mais visto, 

respeitado, se tornando indispensável para o cotidiano familiar, tornando-se alvo de 
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maior preocupação dos pais. Neste sentido, Ariès (2006, p. 189) explica a transição 

da sociedade média para a sociedade moderna: 

 

Entre o fim da Idade Média e os séculos XVI e XVII, a criança havia 
conquistado um lugar junto de seus pais, lugar este a que não poderia 
ter aspirado no tempo em que o costume mandava que fosse confiada 
a estranhos. Essa volta das crianças ao lar foi um grande 
acontecimento: ela deu à família do século XVII sua principal 
característica, que a distinguiu das famílias medievais. A criança 
tornou-se um elemento indispensável da vida quotidiana, e os adultos 
passaram a se preocupar com sua educação, carreira e futuro. Ela não 
era ainda o pivô de todo sistema, mas tornara-se uma personagem 
muito mais consistente. Essa família do século XVII, entretanto, não 
era a família moderna: distinguia-se desta pela enorme massa de 
sociabilidade que conservava. Onde ela existia, ou seja, nas grandes 
casas, ela era o centro das relações sociais, a capital de uma pequena 
sociedade complexa e hierarquizada, comandada pelo chefe de 
família. A família moderna, ao contrário, separa-se do mundo e se 
opõe à sociedade o grupo solitário de pais e filhos. 

 

A família monogâmica, ganhou mais reconhecimento, resultante da união de 

um homem e de uma mulher que compartilhavam de um sentimento recíproco. O amor 

de mãe passou a ser constituído, sendo a mulher dotada de mais afetividade e o 

homem, um ser datado de racionalidade. 

Houve uma intensificação das relações entre pais e filhos. Verificou-se uma 

maior preocupação em relação a infância da criança e também, em relação a sua 

educação, vez que uma família bem constituída, deveria pensar no futuro da prole, 

sendo esta, transformada em investimento.  

Outro marco importante da época foi o direito ao divórcio. Este trouxe consigo 

o medo de que resultasse no fim da família, porém, sabe-se que o divórcio que 

possibilita a liberdade. 

A contemporaneidade possibilitou novos modelos de família. Esta, 

transformou-se em uma instituição que busca a maior valorização do ser humano, um 

núcleo materno, formado por elos de afeto. Farias e Rosenvald (2015, p. 05) ensinam 

que: 

 

Os novos valores que inspiram a sociedade contemporânea 
sobrepujam e rompem, definitivamente, com a concepção tradicional 
de família. A arquitetura da sociedade moderna impõe um modelo 
familiar descentralizado, democrático, igualitário e 
desmatrimonializado. O escopo precípuo da família passa a ser a 
solidariedade social e demais condições necessárias ao 
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aperfeiçoamento e progresso humano, regido o núcleo familiar pelo 
afeto, como mola propulsora. 

 

Assumindo formatos que se ajustam às condições econômicas e sociais, a 

família passou a conceder autonomia e igualdade aos seus membros, tornando-se um 

âmbito solidário, sem funções delineadas, tendo como ponto principal a afetividade, 

que por consequência, busca acima de tudo, a felicidade dos seus membros.  

A mulher agora já ocupa seu espaço no mercado de trabalho, podendo 

também, atuar como chefe de família. O homem, assim como pode estar inserido no 

mercado de trabalho, pode também cuidar do lar e o filho, reconhecido e tendo seus 

interesses respeitados. 

Em seu bojo, modelos familiares novos e sem demarcações se estabeleceram. 

Apresentando laços matrimoniais ou não, uniões homoafetivas com e sem filhos, 

adoções, pais e mães solteiros, uniões estáveis, entre outras formas. Assim, o 

indivíduo livre para escolher qual o modelo de família melhor se adapta, de forma a 

conviver em harmonia consigo e os demais membros da instituição. 

Pode-se dizer que há um grande desafio para os operadores do direito no que 

diz respeito a compreensão das instituições atuais. Tem-se, hoje, um âmbito 

embasado na afetividade e que está em constante transformação, necessitando, não 

apenas da aplicação da lei, uma vez que só isso já não se mostra mais eficiente, mas 

também do estudo doutrinário e jurisprudencial.  

Por fim, entende-se que família é o lugar onde o ser humano, encontra-se 

implantado, seja pelo nascimento ou pela adoção. É nela em que o sujeito aprende 

pela primeira vez a conviver com as pessoas e sentir o afeto, o vínculo de amor. 

 

2.2 NOÇÕES DE DIREITO DE FAMÍLIA 

 

Partindo da premissa que o Direito é a forma mais eficaz do Estado exercer seu 

posto de estruturar a sociedade e, partindo da visão de que as pessoas, de modo 

geral, advêm da família e a ela são vinculadas e conservadas desde sua existência, o 

direito de família é considerado como o direito mais íntimo à vida. Composto por regras 

que disciplinam as relações jurídicas familiares, desde os seus direitos patrimoniais 

aos pessoais, Dias (2015, p. 62) conceitua: 
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O direito das famílias é o mais humano de todos os direitos. Acolhe o 
ser humano desde antes do nascimento, por ele zela durante a vida e 
cuida de suas coisas até depois de sua morte. Procura dar-lhe 
proteção e segurança, rege sua pessoa, insere-o em uma família e 
assume o compromisso de garantir sua dignidade. Também regula 
seus laços amorosos para além da relação familiar. Essa série de 
atividades nada mais significa do que o compromisso do Estado de 
dar afeto a todos de forma igualitária, sem preconceitos e 
discriminações. 

 

Desta forma, o Direito das famílias é visto atualmente, de forma mais humana, 

afetiva e isso decorre tanto por parte dos integrantes da estrutura familiar, como 

também, por parte do Estado. Porém, sob uma ótica mais rígida, cabe destacar o que 

Tartuce (2016, p. 1182) afirma sobre o tema: 

 

[...] o Direito de Família pode ser conceituado como sendo o ramo do 
Direito Civil que tem como conteúdo o estudo dos seguintes institutos: 
a) casamento; b) união estável; c) relações de parentesco; d) filiação; 
e) alimentos; j) bem de família; g) tutela, curatela e guarda. Além desse 
conteúdo, acrescente-se a investigação das novas manifestações 
familiares. 

 

Sendo um direito que determina o relacionamento dos seus membros e os 

efeitos resultantes deste convívio, observa-se que Tartuce (2016), assim como o 

Código Civil de 2002, não delimita o conceito de família, mas estabelece a sua 

estrutura. 

Assim como a família evoluiu, é perceptível que o Direito de Família se 

desenvolveu e se adaptou a essas transformações. O Código Civil de 2002 e a 

Constituição Federal de 1988, foram marcos fundamentais para que essa evolução 

fosse possível, possibilitando que a família fosse vista além da sua forma estrutural. 

A Carta Política de 1988, teve uma significativa importância na vida familiar, 

possibilitando que a concepção de família fosse ampliada e consolidada entre os 

artigos 226 ao 230 da referida, surgindo como base da sociedade e dispondo da 

garantia e proteção do Estado. Além disso, foi possível priorizar o princípio da pessoa 

humana, tornando o que era visto como singular pelas leis anteriores, plural. No que 

se refere as importantes mudanças no âmbito das famílias, pode-se citar o 

reconhecimento de novos núcleos familiares, a igualdade entre homem e mulher, a 

igualdade entre os filhos, enfim, a liberdade e a igualdade de direitos entre todos os 

integrantes de uma instituição familiar. 
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Dessa forma, desprendendo-se de um Direito de família que delimitava as 

relações e que estava aprisionado ao casamento, a família contemporânea assumiu 

o seu caráter plural. Neste sentido, leciona Farias e Rosenvald (2015, p. 13): 

 

Assim, sobreleva destacar que o Direito das Famílias assume o papel 
de setor do Direito Privado que disciplina as relações que se formam 
na esfera da vida familiar, enquanto conceito amplo, não limitado pelo 
balizamento nupcial. Tais relações que se concretizam na vida familiar 
podem ter origem no casamento, na união estável, na família 
monoparental (comunidade de ascendentes e descendentes) e em 
outros núcleos fundados no afeto e na solidariedade. 

 

Enxerga-se que o direito cada vez mais está se adaptando a nova realidade 

familiar. Mesmo ainda existindo resquícios culturais de uma sociedade religiosa, a 

grande parte abraça a causa da afetividade, como sendo fundamental, para que as 

relações entre os seres humanos sejam efetivadas e uma família seja constituída com 

bases mais sólidas. Em conformidade com o pensamento de Dias (2015, p. 27), é 

possível extrair que: 

 

Ainda que o Estado tenha o dever de regular as relações das pessoas, 
não pode deixar de respeitar o direito à liberdade, mas tem o dever de 
garantir o direito à vida, não só vida como mero substantivo, mas vida 
de forma adjetivada: vida digna, vida feliz! 

 

Isto ignifica que, o Estado deve honrar através do direito, as diferenças 

familiares, à liberdade, possibilitando através das políticas públicas uma vida digna 

para os seus integrantes e juntamente com os princípios, regular para que as regras 

não aprisionem os valores e possam resultar em uma vida íntegra. 

 

2.3 PRINCÍPIOS DO DIREITO DE FAMÍLIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

A força normativa dos princípios é vista como um grande avanço para o direito 

brasileiro. Após a Constituição de 1988, os princípios implícitos e explícitos, 

excederam o efeito simbólico que era aplicado a eles tanto pela doutrina, quanto pela 

jurisprudência. A eficiência, meramente representativa, frustrava as forças sociais que 

pugnavam por sua inserção no meio jurídico. 

Os princípios são cruciais para o ordenamento, uma vez que possibilitam 

interpretações diversas, a depender do caso concreto. Se estes não existissem, não 
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haveria qualquer reflexão para o alcance de uma solução justa e adequada. Lôbo 

(2011, p. 59), leciona sobre os princípios que: “sua força radica nessa aparente 

fragilidade, pois, sem mudança ou revogação de normas jurídicas, permitem 

adaptação do direito à evolução dos valores da sociedade”. No que tange o direito das 

famílias, Dias (2016, p. 71), completa:  

 

É no direito das famílias onde mais se sente o reflexo dos princípios 
que a Constituição Federal consagra como valores sociais 
fundamentais, os quais não podem se distanciar da atual concepção 
da família, que tem sua feição desdobrada em múltiplas facetas. 

 

Através dos princípios constitucionais, se faz possível obter isonomia entre os 

seres, para que assim, consigam tratamento igualitário e acesso à justiça. Os 

fundamentos são o alicerce, a base do direito e sua aplicabilidade se estende para 

diversos ramos, não sendo diferente, no direito das famílias. 

Portanto, se faz importante destacar alguns princípios que norteiam o direito 

das famílias e que são considerados elementares, sem delimitá-los ou sem a 

pretensão de esgotar toda sua lista, visto que muitos autores trazem princípios e 

números diferenciados, sendo difícil um consenso entre eles. 

Será abordado, brevemente, alguns dos princípios que resguardam e 

consolidam as relações afetivas entre os integrantes de um núcleo familiar, quais 

sejam: o princípio da dignidade da pessoa humana, da liberdade, da solidariedade 

familiar, da paternidade responsável, da igualdade absoluta de direito entre os filhos, 

do melhor interesse da criança e do adolescente e por último, o princípio da 

afetividade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos mais importantes e 

fundamentais princípios da nossa Carta Magna, a Constituição Federal de 1988. 

Firmado já em seu primeiro artigo como princípio fundamental do Estado Democrático 

de Direito e da ordem jurídica, este deve ser respeitado desde as relações jurídicas 

privadas, até as públicas.  

Deste modo, inicialmente, para uma melhor compreensão sobre tal princípio, 

menciona-se Sarlet (2001 apud GUERRA e EMERIQUE, 2006, p. 382), que traz um 

conceito interessante sobre dignidade da pessoa humana: 

 

Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e 
distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 
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e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e 
promover sua participação ativa co-responsável nos destinos da 
própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos. 

 

Isto quer dizer que, a dignidade está desassociada de uma posição social ou 

de um ofício importante, sendo reconhecida de forma moral, dando importância ao 

mérito, ao caráter, a integridade, a lealdade, etc., envolvendo um agrupamento de 

direitos e deveres, que possibilitem o mínimo vital para sobreviver, como o direito à 

alimentação, à educação básica, à saúde, moradia, trabalho, enfim, sendo ressaltado 

ainda que na ausência destes, o ser humano vive de forma desumana e degradante, 

tendo consequentemente, sua dignidade prejudicada. 

Posicionando a pessoa no centro de proteção do direito, quando se fala em 

dignidade da pessoa humana, atravessa-se a ideia de coisificação dos seres 

humanos, os colocando definitivamente como sujeitos de direitos aos quais, não se 

pode negar todas as garantias fundamentais inscritas na Carta Magna.  

Neste sentido, cita-se Kant (1986 apud LÔBO, 2011, p. 60), que considera a 

dignidade como sendo algo indisponível e impagável: 

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra 
como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, 
e, portanto, não permite equivalente, então tem ela dignidade. 

 

Cabe ao Estado, então, o dever de abdicar de ações que atentem contra a 

dignidade humana, assim como também, promover a dignidade através condutas 

ativas que possam garantir tais diretos, assegurando a igualdade material, formal e 

acima de tudo, repugnando toda e qualquer forma de discriminação. Contudo, embora 

considerado como princípio fundamental e indispensável, nota-se que, infelizmente, 

há constante violação do mencionado fundamento. 

Servindo como bússola para o ordenamento jurídico, não restam dúvidas da 

importância do princípio da dignidade humana no âmbito familiar, uma vez que, 

segundo Lôbo (2011, p. 61): “encontra-se a família, como o espaço comunitário por 

excelência para realização de uma existência digna e da vida em comunhão com as 

outras pessoas”. Acrescenta-se, ainda, Dias (2016, p. 74), sobre o primado: 
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A dignidade da pessoa humana encontra na família o solo apropriado 
para florescer. A ordem constitucional dá-lhe especial proteção 
independentemente de sua origem. A multiplicação das entidades 
familiares preserva e desenvolve as qualidades mais relevantes entre 
os familiares - o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, 
o amor, o projeto de vida comum -, permitindo o pleno 
desenvolvimento pessoal e social de cada partícipe com base em 
ideais pluralistas, solidaristas, democráticos e humanistas. 

 

Como foi visto anteriormente, na família patriarcal os direitos eram 

concentrados na pessoa do chefe, cabendo aos demais obediência, ou seja, o núcleo 

familiar era um espaço privado onde tolerava-se abuso contra os integrantes mais 

fracos, não havendo igualdade entre os seres e muito menos, dignidade entre ambos. 

Atualmente, observa-se que o princípio da dignidade humana não está apenas 

ligado ao mínimo para subsistir, mas que também é através dele que surge dignidade 

e proteção para todas as formas de famílias existentes. Todos serão tratados 

igualmente, independendo da filiação ou da instituição familiar que se faz parte, sendo 

incompatível reprovar o amor homoafetivo, por exemplo, se resumindo assim, ao 

direito de ser livre, feliz e, acima de tudo, amar sem se envergonhar ou ter sua honra 

manchada por isso.  

Dessa forma, compreende-se que o primado da dignidade da pessoa humana 

é basilar, proporcionando isonomia, prevenindo e atenuando as injustiças, impondo 

respeito, proteção e sendo o núcleo essencial dos direitos fundamentais. 

Merece também destaque o princípio da liberdade, este foi um dos primeiros 

princípios reconhecidos como direito fundamental, garantindo valores e protegendo a 

dignidade da pessoa humana. Tal princípio, deve ser analisado de acordo com a 

igualdade, para que haja proporção entre os indivíduos e assim, seja assegurada, 

através do direito, a liberdade individual. 

Sabe-se que a família arcaica era rígida, não permitindo que seus membros 

fossem livres para irem contra o modelo patriarcal e matrimonial da época. Foi 

possível, então, através do princípio da liberdade, abrir caminho para a livre escolha, 

sem imposições ou restrições de qualquer outro que se opusesse. Neste sentido, Dias 

(2016, p. 75) dispõe que: 

 

A Constituição, ao instaurar o regime democrático, revelou enorme 
preocupação em banir discriminações de qualquer ordem, deferindo à 
igualdade e à liberdade especial atenção no âmbito familiar. Todos 
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têm a liberdade de escolher o seu par ou pares, seja do sexo que for, 
bem como o tipo de entidade que quiser para constituir sua família. A 
isonomia de tratamento jurídico permite que se considerem iguais, 
homem e mulher, em relação ao papel que desempenham na 
sociedade conjugal. 

 

Em épocas passadas, não poderia se constituir uma família, se não fosse 

através do matrimônio, assim como também não haveria liberdade para dissolvê-lo se 

as circunstâncias tornassem a vida conjugal insuportável e muito menos, viver em 

uma união que não fosse a tradicional, com pessoas de sexo oposto. 

Em face do princípio da liberdade, é assegurado o direito de constituir uma 

união familiar sem padrões, onde se pode escolher livremente o seu par ou seus 

pares, independentemente das diferenças, constituir a união que desejar, assim como 

também rompê-la e por fim, recompor uma nova estrutura familiar. “O princípio da 

liberdade diz respeito ao livre poder de escolha ou autonomia de constituição, 

realização e extinção de entidade familiar, sem imposição ou restrições externas de 

parentes, da sociedade ou do legislador” (LÔBO, 2011, p. 69). 

As diversas oportunidades que a liberdade possibilita, sinaliza que cada vez 

mais, as famílias atuais estão possuindo autonomia para serem felizes e suas 

diferenças, estão sendo aceitas pela sociedade, não cabendo ao Estado regulá-las no 

que diz respeito a sua intimidade e vida privada. 

E, através da solidariedade familiar que a afetividade se concretiza, uma vez 

que o princípio resulta do amparo, da assistência moral e social entre os integrantes 

do âmbito familiar. Este princípio está previsto no artigo 3º, I, da Carta Magna, no 

sentido de buscar uma sociedade livre, justa e solidária, tendo sua origem firmada nos 

vínculos afetivos. Sendo assim, a solidariedade se refere ao compromisso pelo qual 

as pessoas que estão conectadas, têm umas com as outras.  

Antigamente, a solidariedade era concebida como dever moral ou como ato de 

piedade, porém, “no mundo contemporâneo, busca-se o equilíbrio entre os espaços 

privados e públicos e a interação necessária entre os sujeitos, despontando a 

solidariedade como elemento conformador dos direitos subjetivos” (LÔBO, 2011, p. 

63). 

Com a implementação na Constituição de 1988, “o princípio é revelado 

incisivamente no dever imposto à sociedade, ao Estado e à família (como entidade e 

na pessoa de cada membro) de proteção ao grupo familiar (art. 226), à criança e ao 

adolescente (art. 227) e às pessoas idosas (art. 230) ” (ibidem). 
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No direito de família, pode-se visualizar que o princípio da solidariedade é 

fundamental em todas as relações. O artigo 229, da Carta Política de 1988, dispõe: 

“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores 

têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade” onde 

nitidamente nota-se que, não só os pais possuem obrigações com os filhos, mas os 

filhos também possuem com os pais, tornando-os assim, solidários. 

Além disso, é dever também dos cônjuges e companheiros serem solidários 

uns com os outros, prestando assistência moral e material recíproca, e dever tanto 

dos pais prestarem assistência aos filhos, como também dos filhos prestarem 

assistência, se os pais precisarem. O que se pode chamar como assistência mútua. 

É um suporte que está além da obrigação, faz parte do vínculo criado, do sentimento.  

Sendo assim, a solidariedade atribuiu responsabilidades recíprocas aos 

membros da relação familiar, não se restringindo apenas a obrigação de um cônjuge 

para com o outro, mas também aos pais que devem cuidar, proteger, educar e 

assegurar que a prole se desenvolva de forma sadia e integral e aos filhos, que 

deverão assistir os pais na velhice e na necessidade.  

Sem dúvida, a responsabilidade familiar é uma das bases responsáveis pela 

construção de um âmbito familiar conservado e pela sua manutenção, possibilitando 

que os integrantes da família se desenvolvam de forma saudável e natural. 

Nos últimos anos, a paternidade responsável, vem se tornando uma celeuma 

na discussão dos direitos de família e, principalmente no tocante a proteção da 

infância submetida a uma disputa de paternidade. Em que pese o dever da 

paternidade consanguínea, aquela que é a regra no Código Civil brasileiro, há porem, 

a ideia de paternidade socioafetiva, que está associada a esta “Paternidade 

responsável” e, que tem chegado aos Tribunais com vários questionamentos, sobre 

validade e possibilidades a seu respeito. 

Doravante a Constituição Federal de 1988, os deveres dos pais foram 

estabelecidos de acordo a promover e respeitar os direitos dos filhos independendo 

da consanguinidade. Para um melhor entendimento do assunto, é importante enfatiza-

se que a paternidade biológica diz respeito a consanguinidade, provada através de 

exames de DNA ou fruto de uma relação matrimonial ou afins, ao paço que a 

socioafetiva, que foi através da Constituição Federal de 1988 reconhecida, é a que 

está alicerçada a afetividade, independendo da sua origem. 
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Em concordância com uma nova percepção doutrinária e jurisprudencial, na 

decisão que determina a filiação de uma pessoa, o julgador se desprende de um 

resultado de DNA e passa a considerar em conta a relação de afeto que pai e filho 

mantêm entre si, uma vez que uma paternidade imposta através de sentença judicial, 

é apenas uma obrigação e sendo desta forma, nunca haverá verdadeiramente uma 

relação afetiva entre pai e filho. 

Cabe salientar aqui, que em caso de rupturas conjugais, a paternidade afetiva 

reconhecida voluntariamente, não poderá ser impugnada jamais, nem mesmo com o 

acordo das partes, sendo irreversível e prevalecendo a melhor solução que tutele o 

princípio do melhor interesse da criança, que protege e resguarda as crianças do 

desamparo. Produzindo efeitos indispensáveis para uma vida digna, no tocante a 

responsabilidade familiar, Costa (2009, p. 130), explica: 

 

A paternidade além de produzir efeitos no âmbito pessoal (uso do 
nome) e social (status de filho) produz efeitos nas relações 
econômicas e patrimoniais, gerando reflexos no direito das 
obrigações, como prestar alimentos e pleitear alimentos, nos termos 
do artigo 229 da Constituição de 1988, já no âmbito da 
responsabilidade civil, o pai responde pelos atos dos filhos enquanto 
menores ou incapazes e por último no direito sucessório o direito a 
herança. 

 

Desta forma, observa-se que é concedido ao filho, esteja ele ligado a 

consanguinidade ou afetividade, seja fruto de uma união matrimonial, estável ou até 

mesmo fora do seio conjugal, obter o status de filho e consequentemente, os direitos 

inerentes a este.  

Junto ao princípio da solidariedade, tem-se o planejamento familiar, que tem 

como propósito evitar núcleos familiares insustentáveis e sem as menores condições 

de amparo.  

Visto que problemas surgem com o crescimento demográfico desordenado, e 

cabe ao Poder Público, prover recursos científicos ou educacionais para que haja a 

implementação do planejamento. É o que afirma o artigo 226, §7º da Constituição 

Federal de 1988: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 
[...] 



28 
 

 

§7º. Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 
paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do 
casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e 
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma 
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. 

 

Sendo assim, fica claro que o propósito deste princípio é a preservação da 

entidade familiar, cabendo aos responsáveis a escolha da forma de agir e ao Estado, 

conceder os recursos, necessários para sua organização. 

É importante frisar que, seja a paternidade biológica ou afetiva, a 

responsabilidade é a mesma, não havendo superioridade entre ambas. É dever da 

família e do Estado possibilitar a convivência familiar, para que a criança ou 

adolescente seja protegida de toda discriminação, violência, opressão e que, acima 

de tudo, cresça num âmbito onde se sinta amado e respeitado por todos os seus. 

Ademais, independente do arranjo familiar, se não houver responsabilidade 

pelo ser concebido, haverá egoísmo e intolerância nas demais relações coletivas, de 

maneira que haja a violação da solidariedade. 

O princípio da igualdade entre os filhos permitiu que o direito de família sofresse 

uma mutação profunda. A partir deste preceito, a família se remodelou de forma 

positiva, cessando toda desigualdade e discriminação existente não só entre os filhos, 

mas também no meio familiar e social.  

Para efeitos de entendimento, com relação ao passado, elucida Lôbo (2011, p. 

65): 

 

Família legítima era exclusivamente a matrimonial. 
Consequentemente, filhos legítimos eram os nascidos de família 
constituída pelo casamento, que determinavam por sua vez a 
legitimidade dos laços de parentesco decorrentes; os demais 
recebiam o sinete estigmatizante de filhos, irmãos e parentes 
ilegítimos. 

 

A Carta Política de 1988, foi a grande responsável pela profunda transformação 

no âmbito familiar, em seu artigo 227, § 6º, dispõe que: “Os filhos, havidos ou não da 

relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 

proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação”, extinguindo 

assim, qualquer privilégio ou distinção entre filhos biológicos, filhos advindos da 

adoção, e também, entre aqueles frutos de um relacionamento extraconjugal. 
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A partir disso, pode-se entender que a CF/88 equiparou os filhos, 

independentemente da origem, além daqueles biológicos ou não, e que todos são 

iguais perante a lei, dispondo dos mesmos direitos, sejam estes patrimoniais ou na 

esfera pessoal. Repelindo qualquer tipo de distinção de natureza jurídica ou de 

discriminação, por parte de entes familiares ou até mesmo, de pessoas fora do núcleo 

da família. 

Assim sendo, compreende-se que a família atual tem como base o afeto, 

deixando de lado as diferenças e privilegiando os sentimentos. O essencial é 

compreender que todos são iguais perante a lei e perante o amor, onde está coibido 

usar termos como “adulterino”, “ilegítimo”, “bastardo”, dentre outros termos 

discriminatórios. 

Ainda, no que se refere aos princípios informadores do Direito de Família, 

merece destaque o do melhor interesse da criança e do adolescente. A Convenção 

Internacional dos Direitos da Criança de 1989, ratificada pelo Brasil através do Decreto 

nº. 99.710 de novembro de 1990, foi fundamental para que este princípio fosse 

reconhecido e expandido, estabelecendo em seu artigo 3.1 que: “todas as ações 

relativas às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-

estar social, tribunais, autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem 

considerar, primordialmente, o interesse maior da criança”, vinculando assim, o Poder 

Público com tal princípio. 

A supracitada caracteriza a “criança” em seu art.1º, como sendo “todo ser 

humano com menos de dezoito anos de idade”. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), divide tais titulares de direitos fundamentais em duas faixas, 

considerando em seu art. 2º, a criança como sendo “a pessoa até doze anos de idade 

incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”. Dessa forma, 

entende-se que qualquer referência aos interesses da criança, também irá se estender 

aos adolescentes.  

Além disso, o ECA, em seu art. 3º, assegura que: "a criança e o adolescente 

gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana" de modo que 

haja desenvolvimento "em condições de liberdade e de dignidade", ademais, 

somando-se com o art. 15º do referido, que enxerga a criança e o adolescente “como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição Federal e nas 

leis infraconstitucionais”. 
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Sendo assim, entende-se que o princípio do melhor interesse da criança surgiu 

com a primazia da dignidade humana perante os seus mais diversos ambientes e 

inclusive, no núcleo familiar, garantindo e assegurando que em momentos de 

fragilidade, os direitos inerentes a criança ou adolescente, deverá ser preservado. 

Em um passado não muito distante, a criança era apenas uma mera 

coadjuvante, vista como objeto. Seus interesses eram tratados de forma irrelevante, 

e somente o dos seus genitores, eram respeitados.  

Hoje, felizmente, o infante é o protagonista principal e é visto com respeito e 

afeto pela sociedade e pela entidade familiar, de forma que, todas as decisões 

envolvendo seus interesses, levarão em conta não somente o que está relacionado 

ao presente, mas principalmente, o seu futuro. 

Mesmo implícito na Constituição Federal de 1988, o princípio da afetividade é 

um dos basilares no que se refere a família, sendo essencial para proteção da 

entidade. É um dos grandes responsáveis pela sua evolução e pela estabilidade 

afetiva dos núcleos familiares da atualidade. De acordo com Lôbo (2011, p. 70): 

 

É o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das 
relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as 
considerações de caráter patrimonial ou biológico. Recebeu grande 
impulso dos valores consagrados na Constituição de 1988 e resultou 
da evolução da família brasileira, nas últimas décadas do século XX, 
refletindo-se na doutrina jurídica e na jurisprudência dos tribunais. 

 

É notória a evolução da família. No século XIX, a sua ligação era econômica, 

tendo como base fundamentos formais em torno do patrimônio e recebendo influência 

de cunho político e religioso. Com as transformações sociais, tomando como exemplo 

a independência e inserção da mulher no mercado, a família se transformou e foi 

reestruturada com base nos laços afetivos.  

A afetividade pode, ainda, agir juntamente com outros princípios para garantir 

que direitos que antes não eram resguardados, hoje, sejam reconhecidos e 

protegidos. Toma-se como exemplo, as uniões homoafetivas. A valorização dessas 

uniões tem como ponto principal a afetividade e cabe ao Estado, reconhecer o direito 

das relações sem discriminação, sob pena de agredir outros princípios como o da 

dignidade da pessoa humana e o da liberdade.  
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É através da afetividade que as desigualdades desaparecem, sendo possível, 

por exemplo, que as diferenças entre filho biológico ou adotivo, sejam inexistentes, e 

o amor seja recíproco tanto entre eles, como também, por parte de seus pais. 

Portanto, fica claro que a afetividade não está relacionada aos laços 

meramente sanguíneos, ela surge da convivência familiar, da reciprocidade dos seus 

integrantes, sendo fundamental em todas as relações do ser humano e 

principalmente, para consolidar os laços familiares, sendo notável que sua aplicação 

é vasta, podendo ser utilizada em vários casos diferentes, analisando todas as 

possibilidades e tendo o afeto, como remédio para sanar qualquer diferença. 
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3 SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Com a evolução da família e com a independência dos seus membros, é normal 

que surjam conflitos e desentendimentos. Os integrantes da família atual possuem 

liberdade para romper suas relações quando elas não mais os satisfaçam, no meio 

jurídico, a solução para tal é denominada divórcio. Porém, é possível que mesmo após 

o divórcio, as desavenças continuem e uma vez que dessa relação surja uma prole, 

os cônjuges estarão ligados permanentemente. 

Percebe-se que nos últimos anos, há um acréscimo no número de divórcios e 

de disputas pela guarda dos filhos. Em virtude disso, pode-se observar, também, o 

surgimento da Síndrome da Alienação Parental (SAP), termo este que foi introduzido 

por volta de 1985 pelo professor de Psiquiatria Infantil da Universidade de Columbia 

(EUA), doutor Richard A. Gardner e posteriormente, difundido na Europa por François 

Podevyn, em meados de 2001. 

A SAP, cada vez mais frequente, surge em meio as rupturas conjugais 

conflituosas, que resultam na programação do filho, para que odeie um de seus 

genitores. Isto ocorre porque geralmente, o genitor que possui a guarda da criança ou 

adolescente, se sente abandonado e alimenta um sentimento de vingança em relação 

ao outro, usando o pequeno como meio para concretizar a revide. 

A denominação de Síndrome, foi apresentada no intuito de incluí-la no rol do 

manual de diagnóstico e estatísticas dos transtornos mentais (DSM-IV), publicado 

pela Associação Psiquiátrica Americana, de forma que facilitasse o seu tratamento. 

No Brasil, geralmente existe resistência na utilização do termo, de acordo com 

Madaleno e Madaleno (2017, p. 45): 

 

A conotação de síndrome não é adotada na lei brasileira em virtude de 
não constar na Classificação Internacional das Doenças (CID) e 
também por dizer respeito ao conjunto dos sintomas provocados pela 
alienação parental ou alijamento da prole em desfavor de um genitor 
ou mesmo da família estendida, eis que a legislação pátria apenas 
trata desta exclusão proposital e não de seus sintomas e 
consequências. Porém, não há como falar de Alienação Parental 
dissociando seus nefastos efeitos e sua rede de atuação, chamados 
aqui, de Síndrome da Alienação Parental. 

 

Desta forma, se faz importante salientar que, a Síndrome da Alienação 

Parental, se consuma não somente com a "lavagem cerebral" feita por um dos 
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genitores, mas também com a contribuição da própria criança. Sendo assim, para que 

haja a Síndrome, é preciso que conjuntamente, exista um “conjunto de sintomas” 

psicológicos decorrentes do ódio que a criança passa a sentir por um dos genitores. 

Neste sentido, Gardner (2002) conceitua que: 

 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) 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 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 aplicável. 

 

Com o afastamento do genitor não titular da guarda, a criança fica 

excessivamente apegada a seu guardador, desta forma, a vontade de estar com o 

outro é diminuída, independendo de haver ou não, um motivo. Gardner também 

esclarecia que, se houvesse verdadeiramente, abuso ou negligência por parte do 

genitor alienado, então não existiria a SAP, uma vez que ela também é conhecida 

como “implantação de falsas memórias”.  

De acordo com estudos realizados por Madaleno e Madaleno (2017, p. 45), 

esse conceito foi estendido nos dias de hoje: 

 

Atualmente, esse conceito foi ampliado, somando-se a ele 
“comportamentos, conscientes ou inconscientes, que possam 
provocar uma perturbação na relação da criança com o seu outro 
progenitor, ainda, o fato de que as críticas podem ou não ser 
verdadeiras, igualmente acrescidos outros fatores de 
desencadeamento, não apenas circunscritos ao litígio pela guarda, 
mas diante da divisão de bens, do montante dos alimentos, ou até 
mesmo a constituição de nova família por parte do genitor alienado. 

 

A alienação, por vezes, é intencional, mas poderá acontecer de o alienador agir 

inconscientemente, visto que ele está emocionalmente frustrado com o rompimento 

efetivo e acaba interpretando a situação de forma equivocada.  

Além disso, é uma verdade que a alienação surge em momentos de lide, seja 

divórcio, disputa pela guarda do infante, diante de divisão de bens, alimentos, enfim, 
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mas um fato importante que precisa ser destacado na Síndrome, é a “implantação de 

falsas memórias”. 

Antes do diagnóstico da Síndrome, é fundamental assegurar que o genitor 

alienado não é, de fato, culpado pela rejeição do pequeno. No processo da alienação, 

o alienador poderá sentir que o ex-parceiro é culpado pela lide, seja por traição, por 

querer constituir uma nova família ou simplesmente por acreditar estar com a razão. 

Porém, se o genitor alienado abusou verdadeiramente da criança, fisicamente, 

emocionalmente ou até sexualmente, ele merecerá ser punido e o ato de rejeição da 

criança em face dele, terá justificativa, não resultando assim, da Síndrome da 

Alienação Parental. 

A Alienação Parental, além de ser obtida por meio de campanha incessante 

feita pelo genitor alienante, poderá surgir através de meios silenciosos e não 

explícitos. Por exemplo, se o filho de forma injustificada, se recusa a ir ao encontro do 

não guardador, e o seu guardião não interfere, ele estará permitindo que a insensatez 

ocorra.  

É importante enfatizar que, o pequeno que é manipulado e passa a demonstrar 

o sentimento de raiva pelo genitor alienado, não se sente culpado por isso. Ele recebe 

diariamente informações que constroem esse sentimento, não tendo discernimento 

para filtrar o que o genitor alienante lhe fala e muito menos suas ações. Isso se dá em 

virtude da sua inocência. 

Como dito, a Síndrome da Alienação Parental (SAP), surge em meio a uma 

campanha denegritória do genitor guardião contra o não titular da guarda da criança 

e, também, da contribuição da própria criança, como parte de efetivação da injuria. 

Essa campanha para denegrir a imagem do genitor alienado também possui uma 

denominação: Alienação Parental (AP).  

 

3.1 ALIENADOR VERSUS ALIENADO 

 

Para um avanço do nosso estudo, se faz importante identificar as partes 

envolvidas na Síndrome da Alienação Parental. Neste vínculo, existe a figura do 

genitor alienador, conhecido nos EUA como “alienador ingênuo” e também a figura do 

genitor alienado. 

Alguns autores acreditam que “a Síndrome se manifesta, em geral, no ambiente 

da mãe das crianças, notadamente porque sua instalação necessita muito tempo e 
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porque é ela que tem a guarda na maior parte das vezes” (PODEVYN, 2001).  Porém, 

desprendendo-se desse pensamento, e com base no enunciado do artigo 226, §5, da 

Carta Magna de 1988, compreende-se que: “Os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

Assim, a alienação poderá ocorrer tanto pela mãe, como pelo pai, por ambos, 

por avós, tios e etc., não estando desta forma, restrito ao guardião da criança ou 

adolescente. 

O genitor alienador é aquele que comete a Alienação Parental, é geralmente o 

que detém a guarda da criança ou adolescente, é o que não se conforma com a 

ruptura conjugal, e inconformado, usa o infante como instrumento da agressividade 

direcionada ao parceiro. O genitor alienado é, por sua vez, o não guardião, o 

prejudicado pela Alienação Parental, aquele que é afastado da criança ou adolescente 

e consequentemente, que tem a sua imagem afetada pelo alienador. 

Poderá ainda, existir a Alienação Parental bilateral. Em casos não muito raros, 

a Alienação Parental é promovida por ambos os cônjuges e em casos assim, as 

consequências são ainda piores, visto que a resolução destes casos são quase que 

impossíveis, uma vez que todos os envolvidos sofrem e exercem a alienação num 

ciclo infinito de ações e reações.  

Ainda, não se resumindo nisso, poderá surgir a alienação advinda de ambos os 

cônjuges e outras pessoas conjuntamente. Diante dos casos citados, todos os 

envolvidos precisam de terapia. Além disso, seja casos em que surja a alienação por 

um dos guardadores, por ambos, avós, ou qualquer outro que seja responsável pela 

criança ou adolescente, este sempre estará desprotegido e sofrerá danos que 

poderão prejudicar profundamente sua vida e seu desenvolvimento físico e 

psicológico. 

 

3.2 DIFERENÇA ENTRE ALIENAÇÃO PARENTAL E SÍNDROME DA ALIENAÇÃO 

PARENTAL  

 

Embora o conceito da Alienação Parental e da Síndrome da Alienação Parental 

não se confunda, ambas estão ligadas entre si, de forma que uma é complemento da 

outra. O ponto de partida é a Alienação Parental. Esta, surge através dos conflitos 

gerados com a ruptura do casal e tem como objetivo, a desconstrução de um dos 

genitores, em face da criança. Após o divórcio, pode surgir um sentimento de traição, 
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abandono, raiva, enfim, isto é o ponto de partida para que o pensamento de vingança 

se manifeste e infelizmente, a criança acaba sendo usada como meio para efetivá-la. 

A Síndrome da Alienação Parental surge logo após a concretização da AP. 

Como já foi visto, a própria criança passa a participar das injúrias e como resultado, o 

infante passa a excluir o genitor alienado do seu convívio, se tornando um estranho 

para ele, acarretando em consequências emocionais e comportamentais que 

prejudicam no seu desenvolvimento físico e mental. 

A prática da Alienação Parental, mesmo não sendo ato recente, começou a 

ganhar mais reconhecimento nos últimos anos de forma que os juristas brasileiros, se 

preocupassem com suas consequências ante a sociedade. Mesmo existindo 

resistência por parte dos Tribunais para aceitar a Síndrome, em 26 de agosto de 2010, 

foi promulgada a Lei nº. 12.318, que reconhecia a Alienação Parental. A supracitada, 

já nos traz no rol do seu artigo 2º, o conceito de Alienação Parental: 

 

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. 

 

Desta forma, é visto que além de ser exemplificativo quanto ao conceito, o 

artigo também deixa claro que a alienação pode ocorrer tanto por um dos pais, quanto 

por avós, ou por qualquer um que possua autoridade, vigilância ou a guarda da criança 

ou adolescente. 

Mesmo relativamente nova, a Lei da Alienação Parental veio em boa hora. A 

prática da alienação viola princípios, afronta nossa Carta Maior, assim como também 

o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, que 

em seu art. 3º prevê: 

 

Art. 3º. A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade. 

 



37 
 

 

É sabido que as crianças e os adolescentes têm os seus direitos garantidos e 

que o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, assegura que em 

situações de fragilidade, os pequenos devem ser protegidos. Porém, é sabido que 

nem sempre isso acontece de fato.  

No momento em que o alienador está possuído pelo sentimento amargo de 

vingança, a criança e os seus direitos e interesses, passam a figurar em segundo 

plano ou, simplesmente, a não importar. 

Há estudos que revelam que a AP afeta principalmente os meninos, que 

possuem idade entre oito e onze anos, e que eles são os que mais sofrem com a 

ausência paterna no seu desenvolvimento. Fonseca (2006 p. 164), afirma: 

 

Essa patologia afeta mais os meninos, pois são os que mais sofrem 
com a ausência paterna, em idade que varia entre oito e 11 anos. 
Crianças mais velhas tendem a opor maior resistência à pressão do 
genitor alienante, já que têm um pouco mais de independência e de 
vontade própria. 

 

A alienação pode durar durante anos, trazendo sequelas que geralmente só 

são superadas quando a criança ou adolescente consegue alcançar certa 

independência em face do alienante, o que irá permitir enxergar, mesmo que com 

certa dificuldade, a injustiça que causou e foi submetido. Isto posto, fica claro que a 

Alienação Parental é a prática que tem como objetivo manipular o infante para que 

odeie e se afaste do outro genitor, enquanto a Síndrome da Alienação Parental, é o 

resultado causado por essa ação.  

Sendo assim, é importante que os casos de Alienação Parental sejam 

identificados o quanto antes, pois, quando a mesma ainda não deu lugar para a 

instalação da Síndrome, é possível que haja a sua reversão (com auxílio do Poder 

Judiciário e com terapia) e que ainda, seja possível restaurar os laços com o genitor 

alienado. Enquanto que, nos casos da Síndrome da Alienação Parental, são poucos 

os indícios de recuperação dos pequenos durante a infância. 

 

3.3 A IDENTIFICAÇÃO DA PRÁTICA DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

As rupturas conjugais são sempre traumáticas. É um momento que o núcleo 

familiar fica vulnerável. O abalo pode ser sentido pelo casal, por um dos cônjuges e 

pela criança, que na maioria das vezes, se torna a mais prejudicada. O guardião da 



38 
 

 

criança pode se apegar ainda mais a ela, para que a sensação de solidão e abandono 

seja diminuída. Diante de tal fragilidade emocional, nem todos conseguem manter a 

postura e dar continuidade a uma vida normal. 

Até mesmo, por exemplo, uma intimação para comparecer em juízo e discutir 

questões relacionadas ao infante, pode fazer com que o genitor guardião se sinta 

ameaçado. Muitas vezes, o guardião sente que com a ruptura, o ex-cônjuge não faz 

mais parte do núcleo familiar, é apenas uma reserva, um conhecido que a criança 

precisa ver vez ou outra. Isso faz com que questões sejam levantadas a respeito da 

competência do outro genitor, desconfiando se ele é mesmo a pessoa indicada para 

conviver com o seu filho. 

Embora a alienação seja uma ideia de fácil compreensão, no que se refere ao 

processo de identificação, encontra-se certa dificuldade. É preciso então, conhecer os 

atos que identifiquem a conduta do alienador, para que a prática deste fenômeno seja 

impedida e remediada. Neste sentido, a Lei nº. 12.318/10, em seu artigo 2º, parágrafo 

único, elenca formas exemplificativas que auxiliam na identificação de algumas 

condutas alienantes: 

 

Art. 2º. [...] 
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;  
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.  

 

Observa-se que as barreiras impostas pelo alienador em face do alienado é, 

uma forma de provar, para si mesmo e para os que rodeiam, a sua superioridade e 

independência. Usar o filho como objeto, é o meio encontrado. Desculpas como 

atrasos inexplicáveis, as doenças inexistentes e os compromissos de última hora, são 
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os primeiros indícios de alienação. Deste modo, é nítido que embora muitas sejam as 

formas de alienar, há um padrão de condutas do genitor alienador, que favorece na 

sua identificação. Gardner (1999 apud FONSECA, 2006, p. 166), dentre outras ações, 

caracteriza que o alienador: 

 

a) denigre a imagem da pessoa do outro genitor; b) organiza diversas 
atividades para o dia de visitas, de modo a torná-las desinteressantes 
ou mesmo inibí-las; c) não comunica ao outro genitor fatos importantes 
relacionados à vida dos filhos (rendimento escolar, agendamento de 
consultas médicas, ocorrência de doenças, etc.) d) toma decisões 
importantes sobre a vida dos filhos, sem prévia consulta ao outro 
cônjuge (por exemplo: escolha ou mudança de escola, de pediatra, 
etc.); e) viaja e deixa os filhos com terceiros sem comunicar o outro  
genitor; f) apresenta o novo companheiro à criança como sendo seu 
novo pai ou mãe; g) faz comentários desairosos sobre presentes ou 
roupas compradas pelo outro genitor ou mesmo sobre o gênero do 
lazer que ele oferece ao filho; h) critica a competência profissional e a 
situação financeira do ex-cônjuge; i) obriga a criança a optar entre a 
mãe ou o pai, ameaçando-a das consequências, caso a escolha recaia 
sobre o outro genitor; j) transmite seu desagrado diante da 
manifestação de contentamento externada pela criança em estar com 
o outro genitor; k) controla excessivamente os horários de visita;  l) 
recorda à criança, com insistência, motivos ou fatos ocorridos pelos 
quais deverá ficar aborrecida com o outro genitor; m) transforma a 
criança em espiã da vida do ex-cônjuge; n) sugere à criança que o 
outro genitor é pessoa perigosa; o) emite falsas imputações de abuso 
sexual, uso de drogas e álcool;  p) dá em dobro ou triplo o número de 
presentes que a criança recebe do outro genitor; q) quebra, esconde 
ou cuida mal dos presentes que o genitor alienado dá ao filho; r) não 
autoriza que a criança leve para a casa do genitor alienado os 
brinquedos e as roupas de que mais gosta; s) ignora em encontros 
casuais, quando junto com o filho, a presença do outro progenitor, 
levando a criança a também desconhecê-la; t) não permite que a 
criança esteja com o progenitor alienado em ocasiões outras que não 
aquelas prévia e expressamente estipuladas. 

 

Desta forma, não há dúvida de que a finalidade do genitor alienador é evitar ou 

dificultar, por todos os meios possíveis, o contato e a convivência dos filhos com o 

outro cônjuge. Muito difícil se mostra a definição do real motivo que causa este 

fenômeno, assim como também a sua comprovação, uma vez que as marcas são 

psicológicas, não físicas.  

O alienador é inteligente, manipulador, criativo e pode envolver as pessoas 

próximas e os profissionais do direito em um discurso de vítima. Um meio que é 

considerado para identificar os casos de alienação, é o estudo da vida dos cônjuges. 

É nítido que a alienação se inicia em meio a desentendimentos do casal e que logo 
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depois, pode vir a surgir queixas e inserções de inverdades, porém, nem sempre, a 

família é composta só pelos cônjuges e uma criança ou adolescente, pode haver 

outros filhos que já atingiram a maior idade e que por isso, não são alvos do alienador, 

visto que é mais fácil alienar a prole que ajudar esta a se desenvolver. 

A questão que pode ser levantada, é o motivo das acusações surgirem após a 

lide e não antes, quando os outros filhos, que já atingiram a maior idade, estavam se 

desenvolvendo. No que tange as acusações de abuso sexual, por exemplo, se há na 

família outros filhos e estes, já atingiram a maioridade, por qual motivo a queixa não 

se estende aos demais?  

Se o ex-cônjuge for realmente um pedófilo, ele já deveria ter agido antes, 

podendo ter abusado dos filhos mais velhos ou até mesmo, de outras crianças que 

fizeram parte do convívio dos pequenos. Tal incoerência nos faz perceber que não 

existe justificativa para o que não ocorreu. O que há, é um desentendimento, que pode 

ter sido causado pelo alienado ou não, e a vontade de se sentir vingado, não 

importando o meio utilizado para tal. 

Para que não haja equívoco, o art. 5º, da Lei nº. 12.318/10, que dispõe sobre a 

Alienação Parental, reconhece a perícia psicológica ou biopsicossocial como grande 

aliada do poder judiciário, dispondo, em seu § 2º, que: “a perícia será realizada por 

profissional ou equipe multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão 

comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de 

alienação parental”. 

Isto quer dizer que, a participação de profissionais como psicólogos, 

terapeutas, pedagogos, psicopedagogos, assistentes sociais, psiquiatras, dentre 

outros, juntamente com o juiz, formam uma equipe indispensável, que com base nos 

seus estudos e na sua profissionalização, possuem a capacitação adequada para a 

identificar a prática da alienação, sendo desta forma, eficazes tanto na averiguação 

dos casos, no tratamento de crianças e adolescentes que estão sofrendo com a 

Síndrome, assim como também, serão fundamentais na aplicação de um desfecho 

processual que se adeque ao caso. 

 

3.4 ESTÁGIOS DA SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL 

 

Conforme ensinamentos de Gardner (1999 apud PODEVYN, 2001), existem 

três estágios que identificam a ocorrência, o desenvolvimento e a intensidade da 
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Síndrome. É importante conhecer cada um, para que uma análise exata seja 

estabelecida, pois, uma vez que haja erro no diagnóstico, isso poderá resultar em 

traumas psíquicos significativos em todos os integrantes envolvidos da alienação. 

No primeiro estágio, denominado leve, as visitas ocorrem quase sem nenhum 

problema, a criança ou adolescente possui afeição tanto pelo genitor alienador, quanto 

pelo alienado. A campanha para desmoralizar o alienado, já existe por parte do 

alienador, mas a criança demonstra pouco mal-estar ou sentimento de culpa, assim 

como também o defende e o apoia. 

Nessa fase, a hostilidade não se estende a família do alienado, os laços são 

fortes e sadios, assim como eram durante a convivência com o não guardião. 

Geralmente não há dificuldades em exercer o direito de visitas e o pequeno possui 

bom comportamento diante das visitações. 

Na fase leve, ainda não há traços patológicos de dependência em face do 

alienador, os cônjuges geralmente poderão reconhecer que as desavenças e 

difamações prejudicarão a criança ou adolescente e embora elas ainda existam nessa 

etapa, os casos podem ser resolvidos com maior facilidade e uma decisão judicial 

poderá solucioná-los. 

No segundo estágio, intitulado moderado, já começa a existir cumplicidade 

entre o alienador e a criança ou adolescente. As divergências começam a surgir, de 

forma que as visitas já ocorrem com algumas dificuldades. O infante começa a sentir 

dependência, defendendo agora o genitor alienador, porém, algumas vezes ainda 

poderá apoiar o alienado. 

Nessa etapa, começam a surgir para a criança, sinais de que um genitor é bom 

e o outro, mau. As justificativas fúteis iniciam, de modo que prejudique a convivência 

com o alienado, podendo aparecer festinhas, doenças, atividades escolares etc., justo 

no dia das visitas. 

As campanhas de desmoralização passam a ser intensificadas, de forma que 

o comportamento da criança passa a ser hostil e inadequado, não só com o genitor 

alienado, mas também em relação à sua família. O cônjuge alienante começa a 

questionar os cuidados do ex-cônjuge, de forma que a criança ou adolescente se sinta 

mais seguro estando sob cuidados do alienador. Surge, então, o terceiro e mais grave 

estágio. Nessa fase, a prole está perturbada e paranoica entrando em pânico apenas 

com a ideia de visitação, de forma que as visitas sejam quase ou totalmente 

interrompidas por crises de choro, gritos e explosões de violência, o alienador está 
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cada vez mais obsessivo, tudo gira em torno do infante, as encenações são rotineiras, 

as provocações e difamações são constantes. 

A criança passa a alimentar um sentimento de ódio pelo alienado, sua família 

e os que o rodeiam. Os diálogos são dificilmente mantidos e acabam se tornando 

exaustivos, visto que qualquer tentativa de conversa poderá ser usada em um novo 

ataque difamatório. Neste sentido, Madaleno e Madaleno (2017, p. 51), explicam: 

 

O vínculo é totalmente cortado entre o filho e o pai alienado, após um 
longo período de convivência entre os dois, o máximo que o menor 
expressa é calma ou aceitação da situação. A criança se torna 
independente, a síndrome alcança seu grau máximo, uma vez que 
agora ela é capaz de, sem qualquer ajuda do genitor alienante – que 
passa a transmitir a imagem de que tem boas intenções e nada pode 
fazer com relação aos ataques do filho –, empenhar sua própria 
campanha de hostilidades para o genitor não guardião – que é visto 
como uma ameaça – e sua família. 

 

Isto posto, observa-se que o convívio já se encontra afetado e o vínculo entre 

o infante e o alienado está totalmente prejudicado. A criança ou adolescente participa 

da alienação, consolidando a Síndrome e demonstrando cada vez mais sua lealdade 

ao genitor alienante, acreditando ser vítima. Para que não ocorra da etapa mais 

gravosa se instalar, tendo como consequência o estágio mais crítico da Síndrome, é 

importante que haja a identificação e intervenção da alienação no momento certo, 

para que o diagnóstico seja feito sem muitos problemas. Trindade (2004, p. 161) nos 

diz que “os estágios da doença não dependem dos esforços feitos pelo genitor 

alienador, e sim do grau de êxito com o filho”. 

 

3.4.1 Consequências da Síndrome da Alienação Parental no desenvolvimento infantil  

 

Os genitores que estão enfrentando um divórcio de maneira resolvida, sem que 

isso afete na vida cotidiana, conseguirão digerir melhor a ruptura, de forma que 

mesmo sentindo a mudança de vida, o infante irá se acostumar e superar junto com 

eles, porém, se com o divórcio surgirem conflitos e práticas como a da alienação, a 

criança sofrerá com o casal, podendo sofrer de ansiedade, fobias, angústias e todos 

os problemas que advirem com a Síndrome, tendo como resultado, uma vida adulta 

conturbada.  
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Sabe-se que uma das principais consequências da Síndrome, é a total 

interrupção da convivência com o genitor alienado. Portanto, a criança ou adolescente 

irá se desenvolver de forma incompleta, terá como modelo um genitor fora de si, se 

tornando uma criança manipuladora, vazia, além de ter perdido a infância e aprendido 

a contar inverdades. Ademais, o alienado sofrerá junto e se sentirá abalado tendo que 

ver seu próprio filho denegrindo sua imagem, dirigindo palavras de ódio e tendo como 

resultado disso, o sentimento de impotência e o seu afastamento, atingindo o objetivo 

do genitor alienante. 

Por outro lado, no momento em que a Síndrome da Alienação Parental já está 

instalada em seu estágio elevado, a criança ou adolescente se encontra totalmente 

dependente do genitor alienante, de modo que uma interrupção no seu cotidiano com 

o alienador, poderá afetá-lo bruscamente. Desta forma, a equipe multidisciplinar deve 

avaliar a melhor forma de amenizar as consequências resultantes da Síndrome, 

buscando uma aproximação gradual, para que o infante não seja mais uma vez 

prejudicado. 

A criança ou adolescente que se desenvolve sob a guarda de um genitor 

alienador superprotetor, sofre inúmeros danos. Terá sua saúde física e mental 

atingida, podendo apresentar, dentre outros casos, timidez em excesso, distúrbios 

alimentares e psicológicos, falta de concentração, fuga da realidade, pânico, 

depressão crônica, crises de identidade, podendo ainda utilizar álcool e drogas como 

forma de alívio momentâneo para dor e culpa, além de, em casos extremos, apelar ao 

suicídio. Neste sentido, afirmam Madaleno e Madaleno (2017, p. 64): 

 

Os filhos de pais superprotetores, como é comum no comportamento 
do genitor alienante, tornam-se inseguros, ansiosos e dependentes, 
isto sem esquecer as consequências físicas dessa característica de 
abuso emocional, tais como alterações no padrão de sono, com a 
alimentação e condutas regressivas, e das acadêmicas e sociais falta 
de atenção e concentração, com condutas revoltosas e 
empobrecimento da interação social. 

 

Isto posto, compreende-se que a criança sente sua segurança abalada, sendo 

comum que o sentimento de medo se instale. Ainda, o ato de programar o infante 

contra um de seus guardadores, gera fragilidade, uma vez que uma de suas 

referências está sendo descontruída. É possível que a depressão venha a se instalar 

tanto no pequeno, como também no alienado, que está impedido de exercer seus 



44 
 

 

direitos como genitor. É notório que a infância é um dos momentos mais importantes 

dos pequenos e que estes possuem seus direitos resguardados pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº. 8069/1990, que é o principal regimento 

jurídico sobre os direitos dos infantes no Brasil, porém, é sabido que em situações de 

alienação, os pequenos sofrem um verdadeiro abuso emocional e têm sua infância 

perdida, de forma irrecuperável. 

Além do mais, outro problema visível que resulta da alienação, é o sentimento 

de culpa e injustiça que o infante sentirá a longo prazo, onde verá que foi cúmplice de 

uma campanha contra alguém que ele tanto amava. Nas palavras de Fonseca (2006, 

p. 166): 

 

A síndrome, uma vez instalada no menor, enseja que este, quando 
adulto, padeça de um grave complexo de culpa por ter sido cúmplice 
de uma grande injustiça contra o genitor alienado. Por outro lado, o 
genitor alienante passa a ter papel de principal e único modelo para a 
criança que, no futuro, tenderá a repetir o mesmo comportamento. 

 

Assim sendo, pode-se perceber que são inúmeros os prejuízos e as 

consequências da alienação para o desenvolvimento infantil, e que se a prática da 

alienação der lugar a Síndrome, atingindo o seu estágio mais elevado, poderá ser 

tarde demais para um tratamento, podendo a Síndrome em seu ápice, resultar em 

suicídio. Para que isso não venha ocorrer, é preciso que os profissionais envolvidos 

no reconhecimento e no tratamento da Síndrome, executem táticas que previnam a 

Alienação Parental e combatam a Síndrome. 

 

3.5 POSSÍVEIS FORMAS DE EVITAR A SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL  

 

Em qualquer que seja o âmbito familiar, todos estarão sujeitos à Síndrome. 

Sabe-se que não é fácil identifica-la e muito menos lidar com todas as suas 

consequências na vida dos prejudicados e principalmente, na vida das crianças ou 

adolescentes envolvidos. Mesmo assim, é fundamental que haja a sua efetiva e 

imediata intervenção. 

Sabe-se que, o genitor alienado se encontra impossibilitado, chateado e muitas 

vezes, pode até se afastar do pequeno. Também, um profissional do direito, de 

psicologia ou psiquiatria, pode encontrar dificuldades por não estar suficientemente 

preparado, sendo possível até que a equipe multidisciplinar, seja enganada pelo 
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“vitimismo” do alienador. É preciso que, num primeiro momento, seja recolhido o maior 

número de informações possível, assim como também, agir de modo a identificar as 

formas de alienação e os diversos elementos que constituem a Síndrome. 

O genitor alienado, deve ser relutante quanto ao seu afastamento, não 

deixando que as atitudes da criança ou adolescente, façam com que ele esqueça os 

verdadeiros sentimentos do filho, ter consciência de que ele está sendo manipulado e 

é apenas mais uma vítima do genitor alienante e que insista nas visitações, tentando 

manter o máximo de contato possível, uma vez que não estando no estágio grave, os 

filhos ainda poderão sentir vontade de estar na presença do não guardião. Desta 

forma, Madaleno e Madaleno (2017, p. 65): 

 

O pai alienado deve ter em mente que as palavras proferidas não 
correspondem realmente com o verdadeiro sentimento do menor e 
precisa mostrar com atitudes – e não respondendo aos insultos – que 
a criança está enganada ao odiá-lo, devendo buscar momentos bons 
com seu filho, seja por meio de uma ida ao parque, pela realização de 
uma atividade lúdica, ou, por exemplo, oferecendo ajuda nos deveres 
de casa. Ou seja, deve o pai alienado ter momentos de qualidade com 
a criança, tentando reconstruir e estreitar os vínculos de filiação que 
intentam ser covardemente rompidos pelo genitor alienador. Mesmo 
porque passividade e tolerância são ineficazes quando se trata de 
alienação parental. 

 

Por mais árduo que seja, o alienado deve ser indiferente quando o filho 

manifestar sentimento de ódio a seu respeito, tolerar o desdém do pequeno, lembra-

lo dos bons tempos vividos e se o filho o acusar de falsas memórias, não insistir em 

mostrar que aquilo não aconteceu, apenas dar respostas breves e o perguntar se ele 

realmente a viveu. 

A partir do momento em que o Poder Judiciário detecta possíveis casos de 

alienação, deverá tomar maior cuidado ao examiná-los, para que não escapem 

informações importantes que poderiam identifica-los ou que quadros assim 

agravassem, evoluindo para a Síndrome. De acordo com Madaleno e Madaleno 

(2017, p. 65), “os juízes de família devem ter informação suficiente acerca dos 

elementos que identificam a síndrome, para, assim que surgirem os sintomas, 

ordenarem rigorosa e compulsória perícia psicossocial”.  

Uma outra alternativa também utilizada na tentativa de solucionar os casos de 

alienação, é a mediação familiar. Esta, tem o papel de reestabelecer a comunicação 

entre os cônjuges, facilitando assim, o diálogo entre eles. O mediador deverá ouvir as 
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partes e investigar os fatos, levantando possíveis soluções e negociações para que 

um acordo justo e equilibrado que atenda principalmente o interesse da criança, seja 

alcançado. 

Os mediadores deverão ser aptos a conduzirem tal procedimento e, também, 

para que obtenham êxito, devem possuir experiência, sensibilidade, paciência e além 

de tudo, serem livres das amarras do preconceito. 

Entretanto, quando a Síndrome da alienação já está instalada e seu estágio 

grave é atingido, esforços como o da mediação, poderão ser totalmente ineficazes, 

pois o infante já terá cortado os laços com o alienado, assim como também fará parte 

de uma campanha diária e sistemática contra o ex-guardião, resistindo a qualquer fato 

e informação que contrarie sua visão, sendo preciso que em casos como esses, 

medidas mais drásticas sejam tomadas. 

A Alienação Parental viola nitidamente o princípio do melhor interessa da 

criança e do adolescente e o da pessoa humana, causando danos muitas vezes 

irreparáveis, prejudicando o desenvolvimento integral e constituindo verdadeiro abuso 

moral contra o infante, devendo o genitor alienante sofrer as devidas punições. 

Sendo assim, declarada a ocorrência da Alienação Parental, o magistrado 

poderá aplicar as penalidades estabelecidas pelo artigo 6º, da Lei nº. 12.318/2010, 

que dispõe sobre sanções que podem variar entre uma advertência, multa, e em casos 

mais graves, a suspensão da autoridade parental: 

 

Art. 6º. Caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer 
conduta que dificulte a convivência de criança ou adolescente com 
genitor, em ação autônoma ou incidental, o juiz poderá, 
cumulativamente ou não, sem prejuízo da decorrente 
responsabilidade civil ou criminal e da ampla utilização de 
instrumentos processuais aptos a inibir ou atenuar seus efeitos, 
segundo a gravidade do caso:  
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. 
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A partir do momento em que a prática da alienação é identificada, o juiz poderá 

declarar o ato e apenas advertir o genitor alienante e sua conduta, informando sobre 

os futuros danos que tal ato poderá vir a causar, principalmente para a criança ou 

adolescente, além das consequências impostas no próprio artigo supracitado, no 

intuito que a prática finde. Há casos em que tal medida já é suficiente para que haja o 

reestabelecimento na relação dos envolvidos. 

Outrossim, a ampliação do regime de visitas é uma forma de, através de uma 

maior aproximação, repelir os malefícios de uma vida formada pela ausência do 

genitor alienado, de forma que os laços sejam reestabelecidos. 

No que se refere a aplicação de multa, é uma forma alternativa que pretende 

fazer com que o alienador sinta no próprio bolso as consequências das suas atitudes. 

Neste sentido, Freitas (2015):  

 

Importante, porém, destacar que a fixação das astreintes deve ser em 
valor compatível com as condições financeiras do alienante, para que 
não haja o seu empobrecimento ou o abrupto enriquecimento do 
genitor alienado, também não podendo ser em valor que ridicularize a 
ordem judicial. A execução da multa, via cumprimento de sentença, 
deverá ocorrer no caso de prática pelo alienador da conduta que o 
magistrado determinou que não se realizasse. 

 

A multa poderá ser fixada nos casos em que o alienante ou a criança ou 

adolescente vítima e sob sua guarda, injustificadamente, não comparecer nas 

terapias, quando houver faltas na escola no dia estipulado para o genitor alienado ir 

busca-lo, assim como também, quando a criança ou adolescente, de forma 

injustificável, não comparecer nas visitas. 

Como já foi visto, a Lei nº. 12.318/10, estabelece em seu artigo 5º, que se 

houver indícios da prática de alienação, o juiz deverá, se necessário, determinar que 

seja feita perícia psicológica ou biopsicossocial. É fundamental que nesses casos haja 

o enfoque multidisciplinar, não podendo o magistrado se furtar de reunir diversos 

recursos com a participação de profissionais de outras áreas como assistentes 

sociais, psicólogos e psiquiatras, para que os resultados das avaliações se tornem 

mais completos e possam trazer a comprovação da alienação ou os seus indícios. 

Além disso, é importante que na avaliação psicológica, a criança ou 

adolescente seja, de início, acolhida separadamente, para que possa responder à 

vontade questões relacionadas ao genitor afastado e não sendo diferente, o suposto 
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alienador e o suposto alienado, também deverão ser atendidos separadamente. Por 

fim, o psicólogo irá fazer uma avaliação conjunta, tendo como objetivo, avaliar e se 

preciso, mudar comportamentos e sentimentos do infante em face do genitor 

prejudicado. 

É notável que na maioria dos casos, a alienação é praticada por quem detém a 

guarda da criança ou adolescente, onde o genitor alienante aproveita totalmente da 

autoridade que possui, beneficiando-se da sua aproximação para concretizar seus 

planos de vingança. Sabe-se ainda, que agindo assim, o guardião está descumprindo 

o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, podendo, como forma de 

punição, sofrer a alternância da guarda, para a compartilhada, ou se não for possível, 

sua inversão. 

A guarda compartilhada é apontada como uma das formas de redução da 

Alienação Parental, já que promove aos genitores mais contato com a criança ou 

adolescente, sendo solução para que o exercício da parentalidade seja guardado. A 

proposta desse instituto é manter os laços afetivos entre o infante e seus genitores. 

Desta forma, os pais serão, conjuntamente, responsáveis por educar, participar 

integralmente da vida do pequeno e contribuir para a formação deste. Neste sentido, 

afirma Motta (2002): 

 

Diminuir os conflitos de lealdade os quais podem ser resumidamente 
traduzidos como sendo a necessidade da criança ou adolescente de 
escolher, defender, tomar o partido de um dos pais em detrimento do 
outro. Quando estes sentimentos estão presentes a criança entende 
que a ligação, interesse, carinho, afeto, necessidade de convivência e 
apoio a um dos pais, significa deslealdade e traição ao outro. As 
consequências emocionais são muito sérias e a criança pode isolar-
se, afastando-se de ambos os pais, inclusive daquele que teme estar 
traindo e magoando. 

 

Há, ainda, quem diga que não seja possível compartilhar a guarda quando os 

pais não possuem um bom relacionamento e que, neste caso, o magistrado estaria 

ferindo o princípio do melhor interesse da criança. É importante que o casal, em 

benefício da família e pensando no pequeno, tentem construir um bom relacionamento 

que possibilite a criança ou adolescente continuar tendo a companhia e o cuidado dos 

genitores, para que o fator separação não interfira diretamente na vida do infante. Mais 

adiante, a guarda conjunta será abordada de forma que seja possível uma melhor 

compreensão. 
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Ademais, a “atribuição ou alteração da guarda dar-se-á por preferência ao 

genitor que viabiliza a efetiva convivência da criança ou adolescente com o outro 

genitor nas hipóteses em que seja inviável a guarda compartilhada” (Art. 7º Lei nº. 

12.318/10). A mudança de endereço, injustificada, é uma forma conhecida de 

alienação. O alienante acaba, afastando a criança ou adolescente do convívio não só 

do alienado, mas de todas as pessoas próximas dele, que não se resumindo apenas 

aos parentes, estendendo-se a amigos de vizinhança, colegas de escola, etc., de 

forma que possa acarretar problemas no desenvolvimento do infante. Como forma de 

impedir atos assim, o juiz determinará, de forma cautelar, o domicílio do petiz, 

podendo garantir o direito de visitação. 

É preciso que os casos de alienação sejam tratados com prioridade para que 

haja o quanto antes o seu impedimento ou tratamento, de forma a impedir que o 

genitor alienante tenha seu objetivo concluído e para que a imagem do genitor 

alienado, que foi denegrido injustamente, seja reconstituída tanto para o filho, como 

para a sociedade, afim de ter sua dignidade restaurada. 

Por fim, poderá ser declarada a suspensão da autoridade parental. Mesmo não 

sendo o guardador, sabe-se que o genitor poderá exercer a autoridade estabelecendo 

condutas e regras, porém, se necessário e para o bem da criança ou adolescente, o 

juiz poderá retirar a influição do alienante, como forma de corrigir as sequelas da 

alienação. 
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4 O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 

A convivência familiar é indispensável para o desenvolvimento da criança e do 

adolescente em formação. É de extrema importância que este cresça em um ambiente 

que possibilite o seu desenvolvimento físico e psicológico saudável, sendo tal direito 

garantido constitucionalmente. 

 

4.1 A CONVIVÊNCIA FAMILIAR COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

CONSTITUCIONAL 

 

É no âmbito familiar que a criança e o adolescente recebe a influência 

necessária para seu desenvolvimento sadio. É um espaço vital em que as 

experiências em termos de amor, afeto, segurança, proteção, raiva e várias outras 

emoções, irão ser base e possibilitar um aprendizado para uma vida futura. 

Dessa forma, o direito à convivência familiar é essencial e está garantido assim 

como o direito à vida, à alimentação, à educação, à saúde, dentre outros direitos 

fundamentais. É o que está disposto no artigo 227, da Carta Magna: 

 

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. 

 

Sendo assim, fica claro que está incluso no rol dos direitos fundamentais, uma 

garantia especial à criança e ao adolescente, o direito a proteção, dispondo de 

absoluta prioridade, sendo o foco central das preocupações constitucionais. Além 

disso, estes devem ser resguardados de toda forma de discriminação, exploração, 

violência, dentre outros males. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado como sendo um grande 

marco no que tange a evolução da convivência. O referido busca por meio do seu 

Capítulo III, que dispõe sobre o direito à convivência familiar e comunitária, assegurá-

lo com absoluta prioridade, criando mecanismos que permitam a manutenção e o 
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fortalecimento dos vínculos familiares. Neste sentido, reproduzindo praticamente a 

primeira parte do artigo supracitado, em seu artigo 4º, o ECA estabelece que: 

 

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer 
circunstâncias; 
b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais 
públicas; 
d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas 
com a proteção à infância e à juventude. 

 

Cabe destacar que a família é mencionada com prioridade no enunciado, uma 

vez que, mesmo sendo dever da sociedade, da comunidade e do Poder Público, 

assegurar os direitos da criança ou adolescente, é no âmbito familiar que todo o 

trabalho em benefício deste deve ocorrer preferencialmente. Além disso, deixa claro 

que a criança ou adolescente usufruiu de prioridade absoluta, de forma que, por 

exemplo, não restem dúvidas que em casos de necessidade de cuidados ou 

atendimentos, deverá o infante ser socorrido com primazia. 

Dessa forma, partindo da premissa que a família é a base da sociedade, 

dispondo de especial proteção (art. 226, CF/88), independentemente do seu arranjo, 

compreende-se a importância da criança e do adolescente, viverem no seio familiar 

de forma a terem um desenvolvimento físico e pessoal pleno. Lôbo (2011, p. 74), 

explica que a convivência familiar deve ser compreendida como sendo: 

 

A convivência familiar é a relação afetiva diuturna e duradoura 
entretecida pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude 
de laços de parentesco ou não, no ambiente comum. Supõe o espaço 
físico, a casa, o lar, a moradia, mas não necessariamente, pois as 
atuais condições de vida e o mundo do trabalho provocam separações 
dos membros da família no espaço físico, mas sem perda da 
referência ao ambiente comum, tido como pertença de todos. É o 
ninho no qual as pessoas se sentem recíproca e solidariamente 
acolhidas e protegidas, especialmente as crianças. 

 

Importante ainda, enaltecer que embora a família biológica possua preferência, 

a convivência não se restringe a ela, podendo a criança ou o adolescente, conforme 
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o ECA, em seu artigo 19, “ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta”, desde que, acima de tudo, o ambiente de 

sua formação garanta o seu desenvolvimento integral. Ademais, elucida Kreuz (2011, 

p. 67): 

 

Os modelos familiares contemporâneos, também suscitaram novas 
formas de convivência entre pais e filhos e estes, com os demais 
familiares. A família não se limita mais aos pais e seus filhos. Cada 
vez mais, em razão de novas formas de união, separações, divórcios, 
filhos fora do casamento, dissoluções de uniões estáveis etc., os filhos 
não habitam com ambos os pais, mas moram com apenas um deles, 
o que não lhes retira o direito a conviver também com outro genitor. 
Os avós, os outros irmãos também estão contemplados no princípio 
constitucional da convivência familiar. É do interesse da Criança 
manter laços de efetividade, de convivência, não só com os pais, mas 
também com a família extensa. 

 

É sabido que com a evolução familiar, os integrantes adquirirem liberdade 

individual, podendo escolher livremente os seus pares, independente de raça, cor ou 

sexualidade. Isto também quer dizer que eles possuem autonomia para romper a 

relação quando esta não mais o fizer feliz. O Decreto nº. 99.710, de 21 de novembro 

de 1990, que promulgou a Convenção dos Direitos da Criança, em seu art. 9.3, 

determina que, nos casos em que há a dissolução do casal, a criança deve “manter 

regularmente relações pessoais e contato direto com ambos, a menos que isso seja 

contrário ao interesse maior da criança”. 

Dessa forma, a convivência familiar busca a preservação da relação de pais e 

filhos e de sua continuidade, quando houver, por exemplo, um divórcio. Além de que, 

é importante ainda, que o infante também mantenha laços afetivos com a sua família 

extensa. O parágrafo único, do art. 25, do ECA, entende por família extensa aquela 

“formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente convive e 

mantém vínculos de afinidade e afetividade”. Neste seguimento, Lôbo (2011, p. 75), 

explica que: 

 

O direito à convivência familiar não se esgota na chamada família 
nuclear, composta apenas pelos pais e filhos. O Poder Judiciário, em 
caso de conflito, deve levar em conta a abrangência da família 
considerada em cada comunidade, de acordo com seus valores e 
costumes. Na maioria das comunidades brasileiras, entende-se como 
natural a convivência com os avós e, em muitos locais, com os tios, 
todos integrando um grande ambiente familiar solidário. 
Consequentemente têm igualmente fundamento no princípio da 
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convivência familiar as decisões judiciais que asseguram aos avós o 
direito de visita a seus netos. 

 

Destarte, quando os genitores, por qualquer que seja o motivo e mesmo que 

este seja provisório, não puder acolher a criança ou adolescente, a família extensa 

terá preferência, podendo assim, os avós ou tios, por exemplo, dar continuidade a 

efetiva convivência familiar, permitindo que o infante cresça em um âmbito harmônico, 

saudável e sempre em prol de proteger os seus interesses. 

Destaca-se, ainda, que, quando “esgotados os recursos de manutenção da 

criança ou adolescente na família natural ou extensa” (art. 39, § 1o do ECA, 1990), a 

adoção deverá ser aplicada. 

Compreende-se então que, quando há a dissolução conjugal, isso não significa 

que os cônjuges também irão se distanciar da prole. Os interesses do infante sempre 

irão prevalecer, independentemente dos conflitos havidos na relação. Tendo ambos 

os genitores, direitos e deveres de, igualmente, continuar convivendo e cuidando dos 

filhos, ainda que um dos cônjuges, passe a viver em residência distinta. 

Cabe esclarecer que a criança ou o adolescente não irá escolher entre um 

cônjuge ou outro. É um direito do infante ter o contanto com ambos, para que assim, 

tenha possibilidade de desfrutar dos dois igualmente, convivendo com ambos e suas 

famílias. Caberá ao juiz, nos casos de ruptura em que os cônjuges não acordarem a 

forma de manter a convivência com a prole, assegurá-la de maneira efetiva. 

Destaca-se que o direito à convivência é um direito principalmente da prole, 

não se resumindo assim, ao direito de um genitor não guardião. É do interesse da 

criança e do adolescente, conviver com sua “família completa”, de forma que ambos 

os pais contribuam para o desenvolvimento de sua identidade. “Trata-se de direito da 

personalidade da criança, esta tem o direito de receber atenção e cuidados daquele 

genitor/genitora que saiu da convivência diária, e dos demais entes familiares” 

(AMORIM; DUARTE, 2017, p. 170). 

Os cônjuges devem compreender que com a dissolução conjugal, não se 

dissolve o vínculo entre eles e os filhos. No que se refere ao direito de os filhos 

conviverem com os pais, Madaleno (2011, p. 436): 

 

As visitas têm a concreta finalidade de favorecer as relações humanas 
e de estimular a corrente de afeto entre o titular e o menor, porém, o 
mais valioso é o interesse da criança e do adolescente no caso de 
conflito, tanto que em mãos desaconchegadas pode se converter em 
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algo particularmente mau e perigoso para uma criança delicada e 
receptiva. E este tratamento conveniente também passa pela 
facilitação do contato da prole com o ascendente não guardião, não 
tolerando o Direito e o bom-senso a obstrução das visitas, como 
corriqueiramente acontece quando os pais ainda não conseguiram se 
dissociar de seus desentendimentos conjugais e usam os filhos como 
moeda de suas frustações amorosas, sequer se dando conta ou 
tampouco se importando com o sofrimento, a angústia, ansiedade, 
depressão e o desequilíbrio emocional vivenciados pela criança que 
não consegue manter uma sadia relação de visita e de comunicação 
com seus ascendente não guardião. 

 

Assim, não importa o motivo da ruptura conjugal, a dissolução não poderá 

comprometer a garantia de continuidade da convivência dos filhos com seus pais, uma 

vez que aqueles não são responsáveis pelo fim da relação, mas sim, resultado do 

amor que um dia existiu entre os cônjuges.  

Amorim e Duarte (2017, p. 175), referem-se à convivência familiar como sendo 

um desafio: 

 

Desta forma, o direito de convivência torna-se um desafio, pois mesmo 
com a guarda compartilhada, um dos cônjuges deterá a posse física 
do filho menor, e o outro terá o dever/direito de convivência. De certo 
que a Lei nº 13.058/2014 (Art. 1.583, § 2º) evoca a tentativa de divisão 
equânime do tempo de convivência entre filhos e pais, contudo, não 
se tem como possível a verificação matemática exata desta fração 
temporal, culminando com o fato de que o tempo de convivência de 
um dos genitores, será menor que o do outro. 

 

Sabe-se que, quando um dos cônjuges não está satisfeito com a dissolução, 

poderá este usar a criança como “moeda de troca”, surgindo assim a Alienação 

Parental. Neste sentido, a Lei nº. 12.318/10, que dispõe sobre a Alienação Parental 

no Brasil, explica em seu art. 3º que: 

 

Art. 3º. A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental 
da criança ou do adolescente de convivência familiar saudável, 
prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e com o grupo 
familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e 
descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou 
decorrentes de tutela ou guarda. 

 

Para que não ocorra a alienação, de forma que a mesma interfira no direito da 

prole em conviver familiarmente com seus genitores, estes precisam estar cientes da 

importância da superação das mágoas ocasionadas pela dissolução, e assim, 
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cooperarem mutuamente objetivando o bom desenvolvimento da criança ou 

adolescente.  

Sendo vista como uma forma de dar continuidade a convivência familiar, surge 

a guarda compartilhada, que além disso, ainda é vista de forma benéfica, como uma 

arma usada, em prol de proteger a criança e o adolescente dos nefastos males 

causados pela Alienação Parental, que em seu estágio mais gravoso, poderá resultar 

na Síndrome. 

 

4.2 A GUARDA COMPARTILHADA E O MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE 

 

Dentre os conflitos advindos com o fim da vida conjugal, é necessário que haja 

a intermediação do Poder Judiciário para regulamentar a guarda dos filhos e 

estabelecer as visitas. Todavia, não só os juristas e a equipe formada pelos técnicos 

do judiciário (assistentes sociais e psicólogos), mas também a jurisprudência atual, 

têm entendido que nesses casos, deverá ser observado o melhor interesse da criança 

e do adolescente, sendo a guarda atribuída ao genitor que possuir maior capacidade 

de possibilitar ao infante, um desenvolvimento pleno e educacional. Nas palavras de 

Lôbo (2010, p. 190): 

 

A regra básica, nas hipóteses de separação ou de pais que nunca 
viveram sob o mesmo teto, é a da preferência ao que os pais 
acordaram sobre a guarda dos filhos, quando chegarem a consenso 
mútuo. Confia o legislador no melhor discernimento dos pais, cujas 
escolhas serão presumivelmente as melhores para os filhos. Todavia, 
deve o juiz verificar se o acordo observa efetivamente o melhor 
interesse dos filhos, ou o reduz em benefício de concessões 
recíprocas para superação do ambiente conflituoso, contemplando 
mais os interesses de um ou de ambos os pais. 

 

O momento da ruptura conjugal, é um momento delicado em que o núcleo 

familiar, encontra-se frágil e conturbado. Os cônjuges dificilmente irão exercer 

conjuntamente, as obrigações incumbidas pela parentalidade. Sendo assim, 

Casagrande e Vargas (2015, p. 06), afirmam: “Um dos fatores mais importantes dos 

efeitos do divórcio de um casal é a guarda dos filhos, justamente por se tratar de 

questões relativas às crianças que são emocionalmente mais vulneráveis da relação”. 
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Entretanto, nem sempre há o consenso das partes em relação à guarda da 

prole. Quando os cônjuges reivindicam a guarda da criança ou adolescente e os dois 

possuem capacidade para tal, o juiz deverá estabelecer a guarda compartilhada. É o 

que estabelece o Código Civil de 2002, em seu art. 1.584, §2º, “quando não houver 

acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 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 a guarda do menor”. 

A Lei nº. 11.698 de 13 de junho de 2008, alterou os artigos 1.583 e 1.584 da 

Lei nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), instituindo e disciplinando a 

guarda compartilhada, posteriormente, houve mais uma importante alteração com a 

Lei nº. 13.058, de 22 de dezembro de 2014, que estabeleceu o significado do 

compartilhamento da guarda e dispôs sobre a sua aplicação. As referidas foram 

fundamentais para o direito brasileiro, pois uma vez que dá preferência ao 

compartilhamento, também atende ao princípio do melhor interesse da criança ou 

adolescente e concede tratamento igualitário aos cônjuges. Neste sentido, Silva 

(2012, p. 29): 

 

A modalidade de guarda compartilhada foi inserida no Código Civil 
brasileiro pela Lei Federal nº 11.698/2008, que modificou a redação 
dos arts. 1.583 e 1.584 do referido diploma. Ela foi instituída no 
ordenamento jurídico brasileiro em atendimento ao princípio do melhor 
interesse do menor. Destaca-se, também, na Constituição Federal a 
isonomia insculpida no art. 226 § 5º: “Os direitos e deveres referentes 
à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela 
mulher”. Esse dispositivo prevê um tratamento igualitário de direitos e 
deveres entre o casal, sobretudo quando são pais, quanto ao poder 
familiar e ao exercício dos deveres de sustento e guarda dos filhos 
menores. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 22, também estabelece 

que os cônjuges têm o dever de zelar conjuntamente pelos filhos, priorizando os seus 

interesses: “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer 

cumprir as determinações judiciais”. 

Conforme o Código Civil de 2002, em seu art. 1.583, § 1o, a guarda 

compartilhada é 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” e de acordo com Akel (2010 p.103), “surgiu da necessidade de se 
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encontrar uma maneira que fosse capaz de fazer com que pais, que não mais 

convivem, e seus filhos mantivessem os vínculos afetivos latentes, mesmo após o 

rompimento”. 

Dessa maneira, a guarda compartilhada possibilita que ambos os genitores 

partilhem de direitos e deveres com a prole, de forma igualitária, possibilitando que os 

pais se tornem mais presentes na vida do infante, participem do seu desenvolvimento 

integral e decidam em conjunto, detalhes importantes da vida da criança ou 

adolescente, como, por exemplo, a escola que irá matriculá-lo, o dentista que irá 

avaliá-lo, os locais para momentos de lazer, dentre outras coisas. Em regra, 

atualmente, a preferência legal é pela guarda conjunta, porém, quando esta se torna 

inviável, pondo em risco o melhor interesse do infante, a guarda unilateral será 

atribuída a um dos genitores. De acordo com Casagrande e Vargas (2015, p. 07): 

 

Atualmente pode-se dizer que o ordenamento jurídico comporta dois 
tipos de guarda: a unilateral (ou exclusiva) e a compartilhada. A guarda 
unilateral é quando somente um dos genitores a possui; a guarda 
compartilhada é quando ambos os pais possuem a guarda dos filhos. 
Independentemente do tipo de guarda, é importante que os genitores 
saibam que suas obrigações e deveres permanecem e devem ser 
exercidos por ambos. 

 

A guarda unilateral, também se qualifica quando for atribuída a um terceiro, nos 

casos em que o magistrado certificar que nenhum dos genitores está apto. A conjunta, 

também poderá ser partilhada com os genitores e avós, por exemplo, mas sempre em 

conveniência com o bem-estar do infante. Sobre o tema, leciona Lôbo (2011, p. 190): 

 

Mais do que a guarda, concebida tradicionalmente como direito 
preferencial de um pai contra o outro, a proteção dos filhos constitui 
direito primordial destes e direito/dever de cada um dos pais. 
Invertendo-se os polos dos interesses protegidos, o direito à guarda 
converteu-se no direito à continuidade da convivência ou no direito de 
contato. Os pais preservam os respectivos poderes familiares em 
relação aos filhos, com a separação, e os filhos preservam o direito de 
acesso a eles e ao compartilhamento recíproco de sua formação. 

 

Sendo assim, a partilha assegura aos filhos a convivência familiar e o disponível 

acesso aos cônjuges, mesmo após a dissolução do casal. Os pais, poderão também 

exercer com integralidade, o poder familiar e dessa forma, retirar “do instituto da 

guarda a pejorativa conotação de posse, privilegiando a realidade de “estar com”, ou 
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seja, de compartilhar, de dividir, sempre voltada, é claro, para a supremacia do 

interesse do menor” (AKEL, 2010 p. 106). 

A guarda compartilhada carrega o pressuposto de que a criança ou adolescente 

necessita de uma residência fixa, não sendo essa uma residência alternada. Sendo 

assim, o infante irá residir num lar único e determinado, que lhe trará estabilidade, 

diferente da guarda alternada, onde a prole é tratada como um “ioiô”. Conforme Lôbo 

(2011, p. 200): 

 

Na guarda compartilhada é definida a residência de um dos pais, onde 
viverá ou permanecerá. Essa providência é importante, para garantir-
lhe a referência de um lar, para suas relações de vida, ainda que tenha 
liberdade de frequentar a do outro; ou mesmo de viver alternadamente 
em uma e outra. A experiência tem demonstrado que a perda de 
referência da residência, para si mesmo e para os outros, compromete 
a estabilidade emocional do filho. O que se espera dos pais é a 
responsabilidade em encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito-
dever de convivência e a relação de pertencimento a um lugar, que 
integra a vida de toda pessoa humana; ou do juiz, quando os pais não 
se entenderem. 

 

Dessa maneira, os pais precisarão em conjunto, decidir o melhor local para que 

a criança ou adolescente possa residir, sempre procurando atender o melhor interesse 

do infante. Não sendo possível uma decisão equilibrada em face da prole, caberá ao 

juiz determinar a residência onde o infante viverá ou irá permanecer. É uma decisão 

importante, uma vez que a criança ou adolescente precisará ter a garantia de 

referência de lar, para suas relações de vida e para que sua estabilidade emocional 

não seja afetada, estabelecendo assim, seu espaço. 

Independentemente de onde estiver fixada a residência do infante, a guarda 

conjunta irá permitir que seja mantida a corresponsabilidade entre os genitores. Isto 

quer dizer que, o genitor que não possuir a custódia física, exercerá normalmente o 

seu direito de conviver com a criança ou adolescente, podendo fazer parte do seu 

cotidiano, alternar fins de semana, passar férias juntos, enfim. Nas palavras de Akel 

(2010, p. 122), “embora a criança resida apenas com um dos genitores, é garantido 

ao outro uma convivência ampla e efetiva, tanto na vida cotidiana do infante, como 

nas decisões relevantes sobre a vida dos menores”. 

Além disso, mesmo que o outro genitor resida em cidade diversa, estado 

diverso e até mesmo, outro país, as decisões poderão ser tomadas a distância, 

principalmente porque hoje, o desenvolvimento tecnológico possibilita que em casos 
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assim, a comunicação seja mantida através de ligações telefónicas, e-mails, Skype, 

etc., sendo a convivência com o genitor distante, compensada durante os períodos 

em que o infante estiver de férias e também, nos feriados prolongados. 

No que se refere a pensão alimentícia, os pais poderão entrar em acordo, já 

que o menor passará períodos com ambos. O magistrado poderá, ainda, fixar um valor 

de acordo com a divisão estabelecida.  

As despesas com escola, saúde e demais gastos, poderão ser proporcionais à 

possibilidade de cada um, uma vez que um dos genitores, poderá ter uma renda maior 

que a do outro. 

 

4.3 A GUARDA COMPARTILHADA COMO FORMA DE EVITAR A ALIENAÇÃO 

PARENTAL ATRAVÉS DA MAIOR CONVIVÊNCIA COM OS GENITORES 

 

Com as desavenças que podem surgir após as dissoluções, qualquer família 

está sujeita à Alienação Parental. A Lei nº. 12.318/2010, aponta em seu art. 6º, a 

guarda compartilhada como sendo uma das formas de redução ou até mesmo, 

prevenção da alienação. 

O compartilhamento da guarda tem se mostrado relevante no combate a 

Alienação Parental, pois, protege o infante dos possíveis prejuízos que a guarda 

unilateral poderá trazer, uma vez que quando apenas um dos genitores possui a 

guarda, este está livre para, sem nenhum impedimento, manipular a prole. É o que, 

neste sentido, confirma Lôbo (2011, p. 199): 

 

A guarda unilateral estimula o que a doutrina tem denominado 
alienação parental, quando o genitor que não a detém termina por se 
distanciar do filho, ante as dificuldades de convivência com este, 
máxime quando constitui nova família. Dada a preferência da guarda 
para a mãe, é crescente o número de famílias chefiadas por mulheres 
separadas, em que os filhos são privados da figura paterna, em 
prejuízo de sua formação e estabilidade emocional. A guarda 
compartilhada assegura a preservação da coparentalidade e 
corresponsabilidade em relação ao filho, que tem direito de conviver e 
ser formado por ambos os pais, com igualdade de condições. 

 

Dessa forma, a guarda conjunta garante que ambos os pais tenham, de forma 

equilibrada, informações sobre a criança ou adolescente, o que nem sempre acontece 

nos casos em que a guarda é unilateral, podendo o guardador ocultar informações 
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importantes do cotidiano do filho, o que pode vir a caracterizar, juntamente com outros 

fatores, a Alienação Parental. 

É sabido que o compartilhamento da guarda assegura a continuação da 

convivência familiar, mas, além disso, traz outros benefícios, como o fato de não impor 

a prole a escolha pelo genitor que irá guardá-lo, retirando o sentimento de angústia e 

o medo que o infante possa vir a sentir, por acreditar estar magoando o genitor não 

guardião. Nessa mesma perspectiva, Brandão (2005, p. 75): 

 

Um dos principais motivos para a grande repercussão da guarda 
compartilhada em torno de todo o mundo se deve ao fato da 
continuação da relação da criança ou adolescente com seus genitores 
após a separação ou divórcio. Mas existem outros também relevantes: 
1) ela não impõe aos filhos a escolha por um dos genitores como 
guardião, o que é causa, normalmente, de muita angústia e desgaste 
emocional em virtude do medo de magoar o preterido; 2) possibilita o 
exercício isonômico dos direitos e deveres inerentes ao casamento e 
união estável, a saber, guarda sustento e educação da prole; 3) 
diminui os sentimentos de culpa e frustração do genitor não guardião 
pela ausência de cuidados em relação aos filhos; 4) com as 
responsabilidades divididas, as mães, que originalmente ficam com a 
guarda, têm seu nível de cobrança e responsabilidade em relação à 
educação dos filhos diminuídos e seguem seus caminhos com 
menores níveis de culpa; 5) aumenta o respeito mútuo entre os 
genitores, apesar da separação ou divórcio, porque terão de conviver 
harmonicamente para tomar as decisões acerca da vida dos filhos; 
desta maneira a criança ou adolescente deixa de ser a tradicional 
moeda usada nos joguetes apelativos que circundam as decisões 
sobre o valor da pensão alimentícia e outras questões patrimoniais.  

 

Dessa forma, ambos os genitores responderão em conjunto se o infante 

cometer infrações, sendo diminuído o peso de responsabilidade que recairia apenas 

em um dos genitores, terão os mesmos direitos e deveres em face da criança ou 

adolescente, sendo diminuída a frustração que um dos cônjuges poderia sentir por 

não estar presente diariamente na vida da prole e ainda, dificultando que o filho fosse 

utilizado como objeto de revide. Silva (2012, p. 31), ainda complementa que: 

 

Um dos principais benefícios dessa modalidade de guarda é que, ela 
pode evitar a “desresponsabilização” do pai que perde a guarda, além 
de garantir a ininterrupção da relação de cuidados por ambos os 
genitores, garantindo-lhes o contato próximo e regular, podendo 
ambos educar seus filhos, transmitindo-lhes valores. Ademais, o 
menor não se sentirá uma visita na casa do pai ou da mãe, pois terá 
duas residências, onde irá adaptar-se às normas e costumes de cada 
uma, já que o seu sentimento de segurança pode ter sido abalado 
quando da separação dos pais. Nesta situação, com os pais 
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convivendo civilizadamente como um ex-casal, ele se sentirá 
protegido, fato que possibilitará ao menor não desencadear um 
sentimento de culpa, comum em crianças objeto de disputas dos pais. 

 

Portanto, o compartilhamento promove uma maior interação entre os cônjuges 

e a prole, a criança se sentirá mais à vontade para compartilhar do seu dia, conversar, 

brincar, enfim, diferente do que seria se o genitor apenas o visitasse, podendo o 

cônjuge não guardião até, em alguns casos, tornar-se um estranho para criança ou 

adolescente. Ademais, Brandão (2005, p. 77), ainda, enfatiza que com a guarda 

conjunta, os laços afetivos com a família de ambos os cônjuges continuarão sendo 

sadios: 

 

Além disso, favoravelmente à guarda compartilhada, temos o fato de 
que a criança ou adolescente não fica privado da convivência com o 
grupo familiar e social de cada um de seus genitores. Esta convivência 
prevista constitucionalmente no art. 227 é absolutamente saudável, 
especialmente quando se tratam de avós, tios e primos.  

 

Nota-se que, além de permitir a criança ou adolescente expandir os vínculos 

familiares, possibilitará também que os avós, por exemplo, continuem fazendo parte 

da vida do infante, vendo-o crescer e se desenvolver plenamente. Sendo dessa forma, 

“um belíssimo instrumento de consolidação da sociedade parental” (BRANDÃO, 2005, 

p. 82). 

A criança ou adolescente sofre com os pais no momento da dissolução 

conjugal, uma vez que seus genitores são a base do núcleo familiar. A guarda conjunta 

é capaz reduzir o sofrimento do infante, mantendo os laços entre os integrantes da 

família, mesmo após a ruptura conjugal. Além de efetivar a parentalidade, uma vez 

que aquele que possui apenas o direito de visitas, é praticamente considerado um 

visitante. 

Todavia, mesmo com muitos pontos positivos para que o exercício da 

parentalidade seja mantido e preservado, se os cônjuges não estiverem em comum 

acordo com o compartilhamento da guarda, poderá vir a surgir alguns problemas. 

Segundo Akel (2010, p. 110): 

 

Embora a fixação da guarda compartilhada enseje inúmeros e 
incomensuráveis vantagens aos filhos, é, também, alvo de 
comentários contrários, o que é compreensível, pois todo plano de 
cuidado parental acompanha problemas sensíveis.  
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É notável que quando os genitores estão de acordo com a partilha da guarda, 

os casos se resolvem de forma mais simplificada, pois, nesses casos, a harmonia 

entre os cônjuges é perceptível. Porém, isso nem sempre acontece, podendo estes, 

estarem em total discordância. 

Como já foi visto, o Código Civil em seu art. 1.584, §2º, estabelece que quando 

os genitores estão em desacordo quanto à guarda dos filhos e ambos estão aptos ao 

exercício da parentalidade, o magistrado deverá aplicar a guarda compartilhada, salvo 

se for declarado por um dos genitores, que este não possui o desejo de guardá-lo. O 

artigo supracitado tem sido motivo de preocupação para alguns doutrinadores, uma 

vez que estes acreditam que se os pais não concordam com a partilha da guarda, não 

será possível viver em harmonia, assim como, conjuntamente, tomarem decisões 

importantes sobre a vida da criança ou adolescente. Segundo Brandão (2005, p. 78): 

 

Nestes casos, as crianças ou adolescentes são usados como 
verdadeiros mísseis lançados para detonar, ainda mais, a auto-estima 
do outro genitor, que não é mais visto pelo ex-cônjuge como pai ou 
mãe de seu filho e, por tudo isto, pessoa digna de respeito. O outro 
genitor passa a ser inimigo de guerra, devendo ser derrotado custe o 
que custar, ainda que seja a infância inocente ou a saúde emocional 
de seu filho. 

 

A verdade é que os juízes devem em primeiro lugar, observar o interesse da 

criança ou adolescente, devendo os cônjuges ou o cônjuge que não concordar com a 

partilha, ser encaminhado para um tratamento psicológico, intervindo assim, que por 

desavenças dos genitores ou pela não superação da dissolução conjugal, o interesse 

do infante seja violado. 

As desavenças poderão atrapalhar a convivência, independente da guarda que 

for aplicada, neste sentido, entende-se que o compartilhamento, irá proteger a 

convivência, uma vez que geralmente, os genitores alienantes possuem maior eficácia 

em efetivar a Alienação Parental, nos casos em que a guarda unilateral é estabelecida, 

pois, terão mais tempo para fazer a cabeça da prole, manipulando-a contra o genitor 

não guardião e posteriormente, vindo a obter a contribuição do infante, caracterizando 

a Síndrome da Alienação Parental. 

Além disso, é de suma importância que com as rupturas conjugais, a prole não 

perca o vínculo com seus pais, avós, tios, primos, etc. O infante necessita conviver 
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em um ambiente feliz, que possibilite uma boa infância, onde se sinta amado, 

protegido e seguro para se desenvolver e construir um futuro pleno. 

Em prol da criança ou adolescente, os pais devem compreender que é 

necessário priorizar os interesses do filho, para que este tenha um saudável 

desenvolvimento físico, pessoal e intelectual e que além disso, os dois poderão 

igualmente, conviver e cuidar da prole. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Aferiu-se com a pesquisa monográfica que há, na família atual, uma maior 

valorização do afeto e que isto independe dos arranjos familiares, da posição social 

que a instituição familiar ocupa, se o núcleo é formado por vínculos sanguíneos ou 

não, etc. A família contemporânea tem como objeto a felicidade e o desenvolvimento 

integral dos seus membros, sendo um âmbito passível de amor, educação, respeito, 

igualdade, liberdade, solidariedade, entre outros sentimentos importantes que 

contribuem para a formação do caráter e do desenvolvimento pleno do indivíduo.  

Constatou-se também, que a Alienação Parental poderá ocorrer em qualquer 

família em momentos de conflitos, sejam estes relacionados a uma ruptura conjugal, 

assim como também, na divisão dos bens, dos alimentos, na disputa pela guarda do 

filho, enfim, ressalta-se que com o litígio, um dos cônjuges poderá se sentir traído, 

abandonado e dessa forma, surgir um sentimento de vingança contra o outro, 

utilizando-se da criança ou adolescente para que a revide seja concretizada. 

Os resultados dessa prática podem ser destrutivos se não forem impedidos 

antes da sua efetivação, podendo a Síndrome da Alienação Parental se instalar no 

infante e este, contribuir para que o genitor alienado seja denegrido. Ademais, ficou 

claro que a Síndrome se destaca pela implantação de falsas acusações, uma vez que 

sem a implantação de falsas memórias, haveria a justificativa para o afastamento do 

infante. 

Sabe-se que diante de tal prática e com a Síndrome instalada, é quase 

impossível que os filhos saiam ilesos, sem nenhuma sequela psicológica ou física, 

dentre as quais pode-se citar a depressão, perda do sono, ansiedade, crise de 

identidade, falta de concentração, enfim, inúmeras consequências que em casos mais 

graves, poderão resultar em dependência química ou até mesmo, suicídio. 

Deste modo, para que a Síndrome não venha acarretar em sérios problemas, 

faz-se necessário a atuação de uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, 

assistentes sociais, psiquiatras, pedagogos, terapeutas, etc., de forma que assim, 

possam chegar em um diagnóstico mais preciso, impedindo que a alienação seja 

concretizada ou atenuando e combatendo os seus efeitos. 

Além disso, a Lei nº. 12.318/2010, mesmo apenas dispondo sobre Alienação 

Parental, mostrou-se fundamental, uma vez que traz em seu bojo, formas de identificar 

a alienação, impedindo que venha ocorrer a Síndrome, assim como também, inibindo 
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a sua prática através das penalidades do art. 6º da supracitada, que podem variar 

entre advertência, multa e em casos gravosos, a suspensão do exercício da 

parentalidade. 

Verificou-se ainda, que o genitor alienador possui uma maior facilidade em 

concretizar a Síndrome da Alienação Parental, nos casos em que este detém a guarda 

da criança ou adolescente e a convivência familiar não é mantida como deveria ser, 

podendo o alienante dificultá-la ou impedi-la quando a guarda compartilhada não for 

estabelecida. 

A convivência familiar revelou ser um direito imprescindível para a formação 

completa e o desenvolvimento sadio da criança ou adolescente, seja este criado em 

sua família natural, extensa ou quando impossibilitado de permanecer com sua família 

de origem, na família substituta. O que importa, é que o infante cresça em um 

ambiente que atenda o seu melhor interesse, possibilite o seu desenvolvimento 

integral, rodeado de afeto e amor. 

Outrossim, a convivência familiar busca preservar e dar continuidade aos laços 

afetivos de pais e filhos que em razão de um divórcio, por exemplo, moram em 

residências distintas. Além disso, a prole não precisa escolher entre um genitor e 

outro, ela tem o direito de conviver com ambos. 

Deste modo, a guarda compartilhada tem se manifestado uma importante arma 

utilizada contra a Alienação Parental e também, nos casos em que, para o melhor 

interesse da criança e do adolescente, faz-se necessário manter a convivência 

familiar, uma vez que possibilita que ambos os genitores exerçam igualmente a 

parentalidade. 

Demonstrou-se que os cônjuges precisam agir em prol da criança ou 

adolescente, mas que mesmo quando estes não estão de acordo, o que pesa na 

decisão do magistrado ao estabelecer a guarda, é avaliar o que melhor atende os 

interesses da prole, uma vez que em qualquer tipo de guarda estabelecida, se os 

conflitos não forem superados, haverá danos. 

Destarte, o juiz e a equipe multidisciplinar irão trabalhar em conjunto para que 

os conflitos dos pais não atrapalhem a decisão que melhor atender o bem-estar do 

infante, podendo, em alguns casos, encaminhá-los para atendimentos psicológico 

afim de que as desavenças sejam superadas. 
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