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Resumo

O presente estudo tem como desígnio central analisar os principais 
aspectos jurídicos referentes à alienação parental – fenômeno originário 
da área da Psicologia, mas diretamente relacionado ao Direito de Família 
–, mais especificamente no que tange à relação pós-dissolução do vínculo 
conjugal delineada entre os genitores e seus filhos. Objetiva-se perqui-
rir acerca dos pressupostos necessários à configuração da alienação 
parental, seus elementos de identificação, suas possíveis causas, bem 
como as consequências psicológicas à criança e ao adolescente e as 
consequências jurídicas imputáveis ao genitor responsável pela alienação.
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aspectos jurídicos da alienação parental.

Parental Alienation: From Theory to Legal Practice

Abstract

The present study has the main objective of analyzing the main legal 
aspects of parental alienation – a phenomenon originated from the fields 
of Psychology, but directly related to Family Law –, more specifically to the 
period after breaking of the conjugal bond traced between genitors and their 
offspring. The main goal is to investigate the foreshadows necessary to the 
configuration of the parental alienation, its identification elements, possible 
causes, the psychological consequences to the child and the teenager, and the 
judicial consequences chargeable to the parent responsible for the alienation.

Keywords: parental alienation; parental alienation syndrome; legal 
aspects of parental alienation.
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Introdução

Atualmente, muito se tem discutido acerca da alienação parental, fe-
nômeno originário do campo da Psicologia, mas que passou a ser objeto de 
interesse de diversas áreas da academia científica, dentre as quais a esfera 
jurídica. Inclusive, o legislador brasileiro, reconhecendo a sua importância 
na práxis forense, editou a Lei nº. 12.318/10, que trata especificamente 
acerca desse assunto.

O processo da alienação parental ocorre quando um dos ex-cônjuges 
– geralmente aquele que detém a guarda da criança ou do adolescente – 
pratica atos com o intuito de diminuir ou impossibilitar o convívio do filho 
do casal com o outro genitor. Ele utiliza-se de artifícios ardilosos, dentre os 
quais a difamação da imagem do genitor alienado, a imputação de falsas 
memórias na mente do infante ou adolescente, até a imposição do distan-
ciamento físico propriamente dito.

Os motivos que determinam a prática da alienação parental por um 
dos genitores contra o outro são diversos, a depender das razões e condi-
ções em que se deu o término do relacionamento. Dentre os motivos mais 
comuns, pode-se citar o inconformismo quanto ao fim da relação, a prática 
do adultério, a necessidade de posse exclusiva de um ex-cônjuge sobre os 
filhos, e a falta de confiança de um genitor em relação ao outro.

Em decorrência de tais atos, diversos são os prejuízos psicológicos 
e comportamentais sofridos pelo menor alvo da alienação. Em casos mais 
extremos, o menor pode desenvolver a denominada Síndrome da alienação 
parental – originariamente estudada pelo Professor de psiquiatria infantil 
da Universidade de Columbia, Dr. Richard Gardner que, em 1985, lapidou 
o nome do fenômeno –, passando a revelar diversos sintomas, dentre os 
quais a ocorrência de doenças psicossomáticas, ansiedade, depressão, 
nervosismo e agressividade.

Conceito de alienação parental

A Lei nº. 12.318, de 26 de agosto de 2010 estabelece que a alienação 
parental corresponda à 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. 

Por meio do desmembramento do conceito acima, é possível chegar a 
algumas conclusões. Em primeiro lugar, verifica-se que a alienação parental 
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ocorre por meio de uma intromissão externa, na qual um terceiro intervém 
sobre a formação psicológica da criança ou adolescente, aproveitando-se 
de sua vulnerabilidade, para fins de influenciá-lo negativamente em relação 
à imagem de um dos genitores.

Essa influência psicológica normalmente tem início a partir da se-
paração ou do divórcio do casal, e ocorre pela difamação promovida por 
um genitor contra o outro. O ascendente, de forma contínua e reiterada, 
imputa na criança um sentimento de rejeição em relação ao outro cônju-
ge, exaltando os seus defeitos e rememorando situações desagradáveis 
(Fonseca, 2007). 

Em segundo lugar, vislumbra-se que a influência na psique da criança 
ou adolescente ocorre por meio de um de seus genitores, pelos avós, pelos 
guardiões, ou por aqueles que detenham algum tipo de autoridade sobre o 
menor. Na maioria dos casos, a intervenção é provocada pelo genitor que 
possui a guarda dos filhos, que objetiva promover um gradual distancia-
mento entre o infante e o ex-consorte.

Além do próprio genitor detentor da guarda, os avós da criança podem 
ser os responsáveis pela promoção da alienação parental. Geralmente 
acontece nos casos em que um dos genitores falece, e os avós passam a 
disputar a guarda da criança com o genitor sobrevivente. Acerca desse tipo 
de alienação, merece destaque um caso julgado pelo Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, que trata sobre a disputa de guarda de uma criança 
entre o pai e os avós maternos. 

Nesse caso, na disputa de guarda travada entre os avós maternos da 
criança – cuja mãe houvera falecido – e o pai sobrevivente, os avós viam na 
criança uma maneira de diminuir a dor pela perda precoce da filha, razão 
pela qual promoviam o afastamento entre o menor e seu próprio pai. O Re-
lator do caso, identificando a prática da alienação parental desencadeada 
pelos avós, deferiu a guarda ao genitor da criança, com vistas a resguardar 
a relação afetiva entre o menor e o pai, que possuía totais condições – tanto 
econômicas como afetivas – para criar o infante (Velly, 2010).

Em terceiro e último lugar, tem-se que a influência imposta por um dos 
ex-consortes visa causar prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de 
vínculos entre o genitor alienado e o filho. De acordo com Almeida Júnior 
(2010), o objetivo principal do genitor alienante é o de impossibilitar o con-
vívio entre o ex-cônjuge e os filhos do casal e, para alcançar essa meta, 
passa a difamar a imagem do outro genitor, desqualificando-o com acusa-
ções levianas, infundadas, maliciosas, e propositalmente maldosas.
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Causas determinantes do processo de alienação parental

Inúmeras são as causas que estimulam um dos genitores a praticar a 
alienação parental em detrimento do outro. A diversidade motivacional se 
assenta nas próprias singularidades das relações conjugais, que trazem, 
cada qual, uma história única, irrepetível, e repleta de situações que podem 
agravar ou atenuar o momento da separação.

Tem-se como natural que, nos lares em que a dissolução do vínculo 
conjugal ocorre desprovida de litígios graves entre o casal, os ex-cônjuges 
não tentarão dificultar o convívio de sua prole com o outro genitor. Ainda que 
abalados pelo término da relação, os genitores cientes das necessidades de 
seus filhos não promoverão o afastamento dos menores em relação ao outro 
ascendente, tampouco denegrirão a imagem desse frente às crianças.

Nesse contexto, afere-se que alienação parental tenderá a ocorrer nos 
lares em que a dissolução do vínculo conjugal se deu não apenas de forma 
litigiosa, mas permeada por conflitos entre os consortes, bem como por 
sentimentos de ódio, raiva, rejeição, desconfiança, dentre outras variáveis 
igualmente destrutivas e prejudiciais à futura relação a ser desenhada entre 
pais e filhos. Dias (2011) explica que, muitas vezes, quando da ruptura da 
vida conjugal, se um dos cônjuges não consegue elaborar adequadamente 
o luto da separação, o sentimento de rejeição, ou a raiva pela traição, surge 
um desejo de vingança que desencadeia um processo de destruição, de 
desmoralização e de descrédito do ex-parceiro. 

Acerca desse tema, Almeida e Rodrigues Júnior (2010) afirmam que, 
após o término conjugal, para além da resistência à colaboração, pode 
haver a tentativa de desacreditar o outro cônjuge perante o filho com o 
intuito deliberado de inviabilizar a relação parental entre eles. Os autores 
explicam ainda que essa situação pode ocorrer como uma alternativa 
vingativa propositada em função do término da relação afetiva em que um 
dos cônjuges utiliza-se da criança ou do adolescente para provocar nela 
sentimentos de recusa e aversão ao outro genitor.

Além disso, a tentativa de rompimento do vínculo pode também se 
apresentar como um resultado da posse exclusiva que um dos ex-consortes 
pretende ter sobre os filhos, seja pela solidão gerada pela dissolução do 
vínculo conjugal, pelo sentimento de ódio aflorado ou pela falta de con-
fiança do genitor alienante em relação ao outro (Fonseca, 2007). Merece 
destaque os diversos motivos colecionados por Fonseca (2007) que podem 
ensejar a promoção da alienação parental, dentre os quais se encontram: 
o inconformismo do cônjuge com a separação; a insatisfação do genitor 
alienante, ora com as condições econômicas advindas do fim do vínculo 
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conjugal, ora com as razões que conduziram ao desfazimento do matrimô-
nio, principalmente quando este se dá em decorrência de adultério e, mais 
frequentemente, quando o ex-cônjuge prossegue a relação com o parceiro 
da relação extramatrimonial.

Vislumbra-se, portanto, que as causas que ensejam na promoção da 
alienação parental por um dos cônjuges são, majoritariamente, desprovidas 
de qualquer fundamento justo ou coerente. O genitor alienante objetiva 
promover o afastamento dos filhos em relação ao outro cônjuge com vistas 
a satisfazer um interesse particular, de índole egoísta, inexistindo qualquer 
tipo de preocupação com as consequências advindas à criança ou adoles-
cente alvo da alienação.

Meios utilizados para se obter a alienação parental

Com o louvável intuito de auxiliar o magistrado a identificar essas 
interferências psicológicas extremamente deletérias ao saudável desenvol-
vimento dos vínculos afetivos entre pai e filho, a Lei nº. 12.318/10 enumera 
diversas situações que denunciam a prática da alienação parental por um 
dos genitores em detrimento do outro.

O referido diploma legal prevê que são formas de alienação parental, 
além dos atos assim declarados pelo juízo ou constatados por perícia, 
praticados diretamente ou com auxílio de terceiro: realizar campanha de 
desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou ma-
ternidade; dificultar o exercício da autoridade parental; dificultar contato 
da criança ou adolescente com o genitor; dificultar o exercício do direito 
regulamentado de convivência familiar; omitir deliberadamente do genitor 
informações pessoais relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive 
escolares, médicas e alterações de endereço; apresentar falsa denúncia 
contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar ou difi-
cultar a convivência deles com a criança ou adolescente; 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.

Constata-se que diversas são as armas passíveis de utilização pelo 
genitor alienante para dificultar ou impossibilitar o saudável desenvolvimento 
afetivo entre o progenitor alienado e o filho do casal. A desqualificação da 
imagem e dos atos do ex-cônjuge é um dos principais mecanismos utilizados 
pelo sequestrador parental, que, aproveitando-se da influência diária que 
exerce sobre o infante, difama o ex-consorte, ressalta seus pontos nega-
tivos, subestima suas qualidades, distorce suas ações, sugere à criança 
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que o outro genitor é pessoa perigosa, recorda ao menor os motivos pelos 
quais deve ficar aborrecido com o genitor, em síntese, pratica uma gama de 
atos com o intuito de implantar, na criança ou adolescente, um sentimento 
de repulsa em relação ao genitor não guardião (Fonseca, 2007).

Outra sorte de meios que o alienador utiliza para impossibilitar a 
aproximação entre pai e filho corresponde ao próprio distanciamento físi-
co entre o infante e o genitor alienado. Por esse mecanismo, o guardião 
dificulta ou até mesmo impede o encontro entre ambos, inclusive com 
o intuito de impossibilitar que o genitor difamado possa contradizer as 
acusações constantemente feitas pelo alienante. Fonseca (2007) afirma 
que em alguns casos o genitor alienante vale-se de chantagem emocional 
para lograr a alienação parental: induz a criança à crença de que, se ela 
mantiver relacionamento com o genitor alienado, estar-lhe-á traindo, permi-
tindo, desse modo, que ele, genitor alienante permaneça só, abandonado 
e, portanto, infeliz. 

Em casos extremos, o sequestrador parental pode utilizar-se do pro-
cesso de implantação de falsas memórias na mente da criança. Nos dizeres 
de Loftus (1997, In Costa, 2012), tal processo corresponde à inserção de 
uma informação não verdadeira em meio a uma experiência realmente vi-
venciada, produzindo o chamado efeito “falsa informação”, no qual o sujeito 
acredita verdadeiramente ter passado pela experiência falsa. 

Dias (2011) afirma que, no âmbito da disputa de guarda, o guardião 
emprega esse artifício por meio da narração maliciosa de fatos que não 
ocorreram ou não aconteceram conforme a descrição feita pelo alienador. 
Com o passar do tempo, o infante se convence da versão narrada pelo ge-
nitor alienante, situação que gera contradição de sentimentos e destruição 
do vínculo entre genitor alienado e o filho. 

Prática igualmente execrável utilizada pelo alienador para incutir na 
criança ou adolescente um sentimento de absoluto repúdio em relação ao 
genitor alienado é a implantação de falsas memórias de abuso sexual – 
artifício que, em conformidade com Duarte (2010) também é utilizado na 
prática forense. Assim, no decorrer de um processo judicial de disputa de 
guarda ou de alimentos, pode o guardião acusar falsamente seu ex-consorte 
da prática de abuso sexual contra os filhos do casal. Monteiro (2012) traz à 
tona um caso concreto que demonstra o desenvolvimento do processo de 
implantação de falsas memórias realizada por um dos genitores na mente da 
filha do casal e que poderá vir a culminar em uma falsa denúncia de abuso 
sexual nos autos do processo judicial no qual figuram os ex-consortes.

Narra o autor que uma menina, filha de pais separados, por deci-
são judicial vive sob a guarda materna e convive com o pai nos finais de 
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semana. O pai usualmente dá banho na filha. A criança chega à casa da 
mãe contando sobre o banho, dizendo que “papai deu banho e enxugou a 
perereca” [sic].  A mãe, já com a intenção de interromper o convívio paterno, 
por razões pessoais – vingança, ciúme, dificuldade de aceitar a separação 
–, começa a pedir à filha para que, na próxima vez que o pai der banho, 
ela não deixe que ele enxugue seu órgão genital, pois “papai machuca 
quando enxuga a perereca” [sic]. E repete para a criança muitas vezes. 
Em seguida, faz perguntas inadequadas, induzindo a criança a nomear 
pessoas: “Quem te machucou no banho?” – grava a criança respondendo. 
Pronto, afirma o autor, está feito o estrago. Basta levar a gravação para 
algum órgão protetivo dos direitos da criança (Monteiro, 2012).

No tocante às consequências sofridas pela criança, além de ser afas-
tada do pai, ela também vai sendo condicionada (pelo número de vezes 
que tem que contar a estória) a acreditar que foi realmente vítima de abuso. 
É o que se chama de implantação de falsas memórias, que faz parte da 
sintomatologia da Síndrome da alienação parental (Monteiro, 2012).

Caso o magistrado acolha as alegações do genitor alienador, com 
vistas a preservar a incolumidade física e mental da criança ou adolescente 
das consequências deletérias advindas de uma possível prática de abuso 
sexual, determinando, em decorrência, a suspensão das visitas ao infante, 
o relacionamento afetivo entre pai e filho sofrerá grave abalo, restando, por 
conseguinte, significativamente fragilizado.

Inconteste, portanto, os nefastos efeitos que o processo de alienação 
parental pode acarretar na relação afetiva existente entre o filho e o genitor 
alvo do isolamento, mormente quando há o emprego de mecanismos mais 
elaborados, dentre os quais a implantação de falsas memórias na mente 
do menor, fato que poderá culminar em um distanciamento definitivo entre 
a criança ou adolescente e o genitor alienado.

Síndrome da alienação parental

Conforme Gardner (2002), a Síndrome da alienação parental é um 
distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de 
disputas de custódia de crianças, e resulta da combinação das instruções 
de um genitor e contribuições da própria criança para caluniar o genitor 
alienado. Como consequência de tais práticas, o genitor alienador consegue, 
aos poucos, afastar o filho do alienado, destruindo sua imagem e gerando 
seu descrédito perante o menor.

De acordo com Motta (2011), Richard Gardner observou que alguns 
pais, no contexto da lide judicial, deixavam claro o seu intento de realizar 
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uma parentectomia, ou seja, afastar o outro genitor da prole comum. O ge-
nitor alienador – em geral, o guardião – teria como meta inculcar na mente 
dos filhos pensamentos e sentimentos perniciosos em relação ao outro 
genitor, visando afastá-lo e destruir o vínculo existente entre eles. 

Os meios utilizados pelos pais para instalar na criança ou adolescente 
a referida Síndrome se assemelham àqueles empregados na obtenção da 
alienação parental. A diferença consiste no fato de que a Síndrome é obtida 
em razão do elevado grau de intensidade utilizado pelos pais para alienar 
o outro genitor, combinado ao longo período de tempo pelo qual o filho do 
casal é submetido aos mecanismos da alienação. A despeito das técnicas 
de alienação já expostas, o genitor alienante, para conseguir ter o infante 
para si, e somente para si, desqualifica o outro progenitor perante os filhos, 
denigre sua imagem, fala mal dele, coloca-se como vítima fragilizada, fa-
zendo com que os filhos se alinhem ao seu lado e se tornem verdadeiros 
soldados nesta batalha contra o outro (Motta, 2011).

Cumpre salientar que a implantação de falsas memórias também cor-
responde a um mecanismo comumente utilizado pelos genitores alienantes 
que, por meio da alteração na função mnêmica da criança ou adolescente 
(Trindade, 2010), incutem falsas memórias – sempre prejudiciais à imagem 
do genitor alienado – na mente do infante, que passa a acreditar que aque-
les episódios criados realmente aconteceram. Duarte (2012) explica que 
neste jogo de manipulações todas as armas são utilizadas, inclusive falsas 
denúncias de abuso sexual, de tal forma que a narrativa de um episódio 
que possa parecer uma tentativa de aproximação incestuosa é o bastante 
para construir falsas memórias. Deste modo, instalada na mente da criança 
a memória fabricada pelo genitor alienador, o púbere se desenvolverá com 
a certeza de que o falso episódio realmente ocorreu durante sua infância. 
Esse fato ensejará em uma definitiva deformação da imagem do genitor 
alienado, culminando em um crescente distanciamento entre pai e filho. 

Explicando alguns efeitos que emergem após a instauração da re-
ferida Síndrome, Dias (2012) afirma que a criança, levada a afastar-se de 
seu genitor, desenvolve uma contradição de sentimentos, que acabam por 
destruir o vínculo parental. Assim, restando órfão do genitor alienado, acaba 
identificando-se com o genitor patológico, e passa a aceitar como verdadeiro 
tudo que lhe é informado. O detentor da guarda assume o controle total, 
tornando-se inseparável da criança. Em consequência, o alienado passa a 
ser considerado um invasor, um intruso a ser afastado a qualquer preço.

Nesse sentido, interessante observar que, na Síndrome da alienação 
parental, o menor deixa de desempenhar o papel de mero sujeito passi-
vo – outrora limitado a sofrer influências pelo genitor alienante – para se 
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tornar um verdadeiro “pensador independente” (Motta, 2011). O infante 
passa a assumir o lado do genitor alienante, reproduzindo as mentiras 
e histórias fabricadas pelo alienador. Velly (2010) explica que a criança 
passa a impressão de ser um pensador autônomo, alguém que tem suas 
próprias convicções e que procura externá-las de forma a tornar pública a 
impressão que guarda do genitor alienado.

Observa-se que, nesse estágio elevado da Síndrome, a criança já se 
encontra completamente alienada do genitor não guardião, fundindo-se ao 
genitor alienador, inclusive compartilhando de suas ideias e concepções 
acerca do caráter, da personalidade e dos atos emanados pelo pai vítima 
do isolamento. Motta (2011) relata que, quando sozinhas com o genitor 
alienado, as crianças mostram ódio ou no mínimo neutralidade, assim como 
expressões de afeto inibidas. 

Todavia, além das consequências acima expostas, Fonseca (2007) 
esclarece que os principais efeitos da Síndrome correspondem às perdas 
importantes, tais como a morte de pais, familiares próximos e amigos. Como 
decorrência, a criança passa a revelar sintomas diversos: ora apresenta-
se como portadora de doenças psicossomáticas, ora mostra-se ansiosa, 
deprimida, nervosa e, principalmente, agressiva. 

Vislumbra-se, portanto, que os efeitos da Síndrome da alienação 
parental revestem-se de gravidade muito mais elevada do que a mera 
deformação da figura paterna e o consequente distanciamento instalado 
entre pai e filho. Os efeitos produzidos pela Síndrome afetam o saudável 
desenvolvimento psicológico, familiar e social do infante, podendo-lhe 
ocasionar, inclusive, doenças psicossomáticas irreversíveis.

Instrumentos processuais aptos a inibir a alienação parental

A Lei nº. 12.318/10 prevê que, declarado indício de alienação parental, 
a requerimento ou de ofício, em qualquer momento processual, em ação 
autônoma ou incidentalmente, o processo terá tramitação prioritária, e o 
juiz determinará, com urgência, ouvido o Ministério Público, as medidas 
provisórias necessárias para preservação da integridade psicológica da 
criança ou do adolescente, inclusive para assegurar sua convivência com 
o genitor ou viabilizar a efetiva reaproximação entre ambos, se for o caso. 
De acordo com o diploma legal supracitado, verifica-se que o juiz poderá, 
em ação autônoma ou incidentalmente – como, por exemplo, nos autos de 
uma ação de divórcio, de disputa de guarda ou de alimentos –, determinar, 
com urgência, as medidas provisórias necessárias para a preservação da 
integridade psicológica do infante, inclusive para viabilizar a reaproximação 
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efetiva deste com o genitor alvo da alienação.
Madaleno (2011) explica que estas medidas são aplicadas durante 

o estágio inicial ou leve da alienação parental, em que a campanha de 
difamações já existe, mas com pouca frequência. Por este motivo deve 
ser assegurado à criança ou adolescente e ao genitor alienado garantia 
mínima de visitação assistida, para fins de que o já ameaçado resquício 
de afeição existente entre pai e filho possa ser preservado.

Havendo indícios da prática da alienação parental, o juiz, se ne-
cessário, determinará perícia psicológica ou biopsicossocial, a qual será 
realizada por profissional ou por equipe multidisciplinar. Deverá ser emiti-
do laudo contendo como base a avaliação psicológica, compreendendo, 
inclusive, entrevista pessoal com as partes, exames de documento dos 
autos, histórico do relacionamento do casal e da separação cronologia de 
incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da forma 
como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual acusação 
contra o genitor. 

Caracterizados os atos típicos de alienação parental ou qualquer 
conduta que dificulte a convivência da criança ou do adolescente com um 
dos genitores, a Lei estabelece que o juiz possa, segundo a gravidade do 
caso, declarar a ocorrência de alienação parental. Além disso, o juiz pode 
advertir o alienador; ampliar o regime de convivência familiar em favor do 
genitor alienado; estipular multa ao alienador; determinar acompanhamento 
psicológico e/ou biopsicossocial; determinar a alteração da guarda para 
guarda compartilhada ou sua inversão; determinar a fixação cautelar do 
domicílio da criança ou adolescente; declarar a suspensão da autoridade 
parental.

Observa-se que o grau de intensidade das medidas varia entre uma 
mera advertência aplicada ao genitor alienante, até mesmo a suspensão de 
sua autoridade parental. Isso ocorre porque a extensão dos danos sofridos 
pela criança ou adolescente vítima da alienação parental pode variar, a de-
pender da interação de dois fatores, quais sejam o grau de veemência dos 
métodos utilizados para a promoção da alienação, combinado à quantidade 
de tempo pelo qual o infante foi submetido às práticas de alienação.

Medida prevista pela Lei nº. 12.318/10 que merece destaque corres-
ponde à alteração da guarda unilateral para guarda compartilhada, ou a 
sua inversão. A guarda unilateral, conforme preceitua o §1º do artigo 1.583 
do Código Civil, é aquela atribuída a um só dos genitores ou a alguém que 
o substitua. Dias (2011) afirma que a guarda unilateral afasta o laço de 
paternidade da criança com o pai não guardião, pois a este é estipulado 
o dia de visita, previamente marcado, cabendo-lhe a mera supervisão dos 
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interesses do infante, mormente à fiscalização de sua educação. 
Inconteste, portanto, que em um cenário de promoção da alienação 

parental pelo genitor detentor da guarda unilateral da criança ou adoles-
cente, o ex-cônjuge não guardião estará em uma situação extremamente 
prejudicial à manutenção dos vínculos afetivos com sua prole. Isso porque, 
além da distância naturalmente imposta pela guarda unilateral – atenuada 
por singelas visitas semanais – o genitor guardião ainda estará empregando 
os métodos de distanciamento e difamação do outro progenitor. Fato que, 
ao longo do tempo, ensejará na concretização da alienação parental.

Nesse sentido, a guarda compartilhada se revela bastante benéfica à 
mitigação dos efeitos resultantes da alienação parental, pois há a respon-
sabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe 
que não vivem sob o mesmo teto. Na guarda compartilhada, ambos os pais 
exercem igual influência sobre a criação dos filhos, vez que aquela não 
reduz a contribuição de qualquer dos genitores a visitações circunstanciais 
ou a função de mero supervisor da criação do filho (Almeida; Rodrigues 
Júnior, 2010).

De acordo com Dias (2011), na constância da guarda compartilhada, 
a criança terá dupla residência, ficando livre para transitar de um domicílio 
para o outro, a seu bel-prazer. A corresponsabilidade parental é garantida, 
fato que contribui para uma ampla participação dos progenitores na forma-
ção e na educação do filho, que será igualmente influenciado pela presença 
de ambos os pais – detentores, na mesma medida, de direitos e deveres 
para com o infante. Madaleno (2011) afirma que, na guarda compartilhada, 
não interessa quem estará detendo a custódia física do filho, como ocorre na 
guarda unilateral, pois na custódia conjunta os pais repartem suas tarefas 
parentais, e assumem a efetiva responsabilidade pela criação, educação 
e lazer dos filhos, e não só um deles, como usualmente acontece.

Importante salientar que, a despeito da natural resistência imposta 
pelo genitor alienante a esse tipo de guarda, o próprio §2º do artigo 1.584 
do Código Civil estabelece que, quando não houver acordo entre a mãe e o 
pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda 
compartilhada. Isso porque, apesar das dificuldades experimentadas pelos 
pais litigantes para se adequar às particularidades desse tipo de guarda, 
ela é a que melhor atende aos interesses do menor, visto que a sua pro-
posta corresponde à manutenção dos laços de afetividade, minorando os 
efeitos que a separação sempre acarreta nos filhos e conferindo aos pais 
o exercício da função parental de forma igualitária (Dias, 2011).
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Conclusão

Ante todo o exposto, conclui-se que a alienação parental corresponde 
a um processo que se instaura no seio familiar após a dissolução do vínculo 
conjugal, traduzindo-se em fenômeno extremamente deletério à manuten-
ção dos laços afetivos existentes entre pais e filhos. Em consequência de 
tal prática, o saudável desenvolvimento da relação entre o genitor alienado 
e sua prole é severamente comprometido, fato que prejudicará a adequada 
formação psicológica do infante, podendo acarretar, em casos mais severos, 
na implantação da Síndrome da alienação parental.

No intuito de impedir os nefastos efeitos dessa prática, a Lei nº. 12.318, 
de 26 de agosto de 2010, prevê uma série de medidas a serem utilizadas 
pelo magistrado para possibilitar a manutenção do vínculo afetivo entre a 
criança e o adolescente e o genitor alienado. Dentre as diversas hipóteses, 
merece destaque a guarda compartilhada, instituto que visa repartir, de 
forma igualitária, os direitos e deveres dos genitores para com os filhos do 
casal. Esse tipo de dinâmica relacional pós-dissolução do vínculo conjugal 
é a que melhor cumpre a tarefa de possibilitar o desenvolvimento pleno do 
indivíduo em formação, porquanto permite que esse aprofunde seus laços 
afetivos com ambos os genitores, propiciando-lhe um integral desenvolvi-
mento psicológico, familiar e social.
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