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RESUMO 

 
O Brasil por conta das mudanças no formato da atual sociedade vem sofrendo um aumento considerável de 
processos de divórcio, e junto com o divórcio na maioria dos casos há um ou mais filhos, que ficam no meio 
desse impasse entre genitores. Com isso, fruto desse complexo processo que é o divórcio surge muitas 
mágoas e ressentimentos, resultantes da relação afetiva que se rompe, e se torna um problema para o 
judiciário regulamentar a forma de convívio dos genitores com os filhos, por meio da guarda. Em 2014, por 
meio da Lei nº 13.508, foi regulamentada a guarda compartilhada, e a partir de então, passou a ser 
considerada a guarda obrigatória por muitos juízes. Ocorre que, com a imposição da divisão de obrigações 
entre os pais que não possuem uma boa relação, surge o problema da alienação parental, onde o genitor que 
está exercendo a atividade da guarda, busca fazer a cabeça do menor contra o outro genitor, rompendo laços 
afetivos entre os mesmo e causando enormes danos e transtornos à formação da criança ou do adolescente. 
Entretanto, como forma de solução para esse problema tem a mediação, que surge como uma técnica muito 
eficaz, que busca romper com o sistema judiciário tradicional e ajudar as partes na solução dos conflitos, não 
buscando culpados e sim a abertura de um diálogo, produzindo o efeito apaziguador desejado pela justiça, 
mas que muitas vezes não consegue atingir esse objetivo. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Com as mudanças da sociedade atual, o modelo familiar sofreu grandes alterações 
e o número de separações e divórcios elevou consideravelmente. Neste sentido, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou uma pesquisa com o intuito de obter 
dados sobre os casamentos que não tem êxito no Brasil, e foi revelado que entre 2016 e 
2017 o número de casamentos no Brasil caiu 2,3%, enquanto o número de divórcio subiu 
8,3% no mesmo período (ONGARATTO, 2019). 

Com isso, muitos filhos acabam ficando no meio de pais que não se amam mais, e 
cada vez menos a prole tem sido motivo que impeça os casais de se divorciarem. Prova 
disso é o aumento significativo de divórcios judiciais com sentença de guarda 
compartilhada, que conforme o referido Instituto, aumentou 13,4% em apenas 3 anos 
(ONGARATTO, 2019). 

Isto posto, cabe ressaltar que a guarda compartilhada foi regulamentada no direito 
brasileiro em 2014 pela Lei nº 13.508, que trouxe a prevalência desta em detrimento da 
guarda unilateral, por isso, chegou a ser conhecida por alguns juristas como Lei da Guarda 
Compartilhada Obrigatória, visto que, à partir da Lei, inúmeros juízos passaram a impor 
essa modalidade aos genitores, devido a responsabilidade igualitária de ambos os pais 
para com os filhos.  

Além disso, no processo de divórcio o juiz não deve julgar observando quem deu 
causa ao término da relação amorosa, mas sim, ignorar esse fato e buscar o melhor 
interesse do menor, norteado pelo princípio previsto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). Para tanto, elenca Flávio Tartuce sobre o tema:  

 
Percebe-se que o Código Civil de 2002, em sua redação original, mudou o 
sistema anterior de guarda, uma vez que a culpa não mais influencia na 
determinação do cônjuge que a deterá, ao contrário do que constava do art. 
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10 da Lei do Divórcio, norma revogada tacitamente pela codificação privada, 
diante de incompatibilidade de tratamentos. Assim, constata-se que não 
houve qualquer impacto da Emenda do Divórcio (EC/2010) sobre a guarda, 
eis que a culpa já não mais gerava qualquer consequência jurídica em 
relação a tal aspecto. A expressão melhores condições, constante da 
redação originária do art. 1.584 do CC/2002, sempre foi como uma cláusula 
geral. E para preenchê-la a doutrina nacional reiteradamente propunha o 
atendimento do maior interesse da criança e do adolescente (TARTUCE, 
2015). 

 
Todavia, segundo o IBGE, o número de divórcios judiciais com sentença de guarda 

compartilhada, passou de 16,9% em 2016 para 20,9% em 2017 (PEREIRA, 2019), e junto 
com esse aumento, surge um problema, onde muitas vezes os pais, que ainda guardam 
rancor um do outro pelos acontecidos durante o casamento, ao ter essa imposição da 
divisão de guarda dos filhos pela sentença, acabam por praticar a alienação parental. 

A alienação parental se caracteriza quando um dos genitores, ou quem detém a 
guarda do menor, manipulam informação e buscam que o mesmo rompa laços afetivos e 
crie sentimentos contra o outro genitor (QUIRINO, 2016). Processo esse, que pode resultar 
no filho um transtorno conhecido como Síndrome da Alienação Parental, causando um 
conjunto de sintomas pelos quais o cônjuge alienador, transforma a consciência dos filhos 
contra o cônjuge alienado, mediante diferentes formas de atuação, destruindo os vínculos 
afetivos destes. (DIAS, TRINDADE, 2007) 

Dessa forma, devemos buscar solucionar ou amenizar esse problema que causa 
tantos danos à formação e desenvolvimento do menor, e um meio que atualmente vem 
obtendo grandes resultados positivo no Brasil é a mediação. A mediação no processo de 
divórcio consegue produzir o efeito apaziguador buscado pela justiça, e isso tem enorme 
contribuição para evitar a alienação parental. 

Tendo em vista que, a ruptura da sociedade conjugal é um fenômeno complexo e 
que o simples ajuizamento da petição inicial de divórcio toma forma de “declaração de 
guerra”, a prole que fica no meio dessa “guerra” passa a ser utilizada como “instrumento de 
batalha”, sendo que para os filhos esse momento é até mais difícil do que para os próprios 
pais (ROSA et al., 2009). 

Com isso, a mediação se torna uma peça fundamental para que os genitores mudem 
esse pensamento, e passem a desejar primeiramente o bem maior do filho em detrimento 
do mal do outro. Ainda, conforme estatísticas de países que adotam essa técnica da 
mediação com regularidade apontam um percentual superior a oitenta por cento de casos 
bem sucedidos (ROSA et al., 2009). 

Sendo assim, a implementação da técnica da mediação como forma obrigatória nos 
processos de divórcio que há filhos menores, reduziria de forma considerável a disputa 
entre os genitores e a utilização entre eles da alienação parental, evitando que a prole sofra 
com danos futuros em decorrência dessa prática durante sua formação. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  
 
A presente pesquisa está sendo desenvolvida por meio de pesquisas doutrinárias 

sobre o tema, bases jurisprudenciais, legislação nacional e internacional pertinentes, 
revistas das áreas do direito e da psicologia, documentos eletrônicos e demais pesquisas 
no âmbito teórico, por meio do método teórico-bibliográfico e por meio de fichamentos de 
leitura das bibliografias encontradas. Vale destacar que, por ser considerado um tema 
relativamente novo no país, sendo ainda campo para muita pesquisa, tanto na área do 
direito quanto na área da psicologia, mostrou-se necessário para obter o resultado, 
conversas com profissionais das duas áreas mencionadas. O método científico de 
abordagem foi o hipotético-dedutivo. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 
Com a presente pesquisa será possível identificar que a guarda compartilhada, 

apesar de seus inúmeros benefícios, se considerada como obrigatória e imposta por 
sentença pelos juízes no processo divórcio, pode acarretar em danos aos filhos, devido à 
prática da alienação parental por seus genitores. 

Assim, há que se buscar formas para evitar ou ao menos amenizar o problema, que 
vem se tornando recorrente em nosso país, e a técnica da mediação vem se mostrando 
muito eficaz na reversão desse problema. 

Com isso, surge à discussão em relação à obrigatoriedade de implementação dessa 
prática da mediação pelo país, como aplicá-la em pessoas que não querem conversar e 
possuem uma péssima relação interpessoal.  
 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Concluir-se-á, com o desenvolvimento dessa pesquisa sobre o crescente número de 

divórcios no país, e o problema da alienação parental diante da imposição do 
compartilhamento da guarda dos filhos entre os genitores, que o judiciário necessita 
analisar caso a caso, para que não seja obrigatória a guarda compartilhada, como vem 
sendo um entendimento recorrente após a regulamentação desta pela Lei nº 13.508/14. 

Neste prisma, o entendimento judicial deve ter como objetivo beneficiar a parte mais 
afetada da relação, isto é, o menor, de modo a promover o princípio do melhor interesse da 
criança e do adolescente, zelando pela sua boa formação moral, social e psíquica.  

A importância da aplicação deste  princípio é compreendida diante da necessidade 
de amparo àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade, proporcionando ao 
mesmos um ambiente familiar adequado e saudável para o seu completo desenvolvimento 
e formação da personalidade.  

Além disso, percebe-se a necessidade da implementação das técnicas da mediação 
durante o processo de divórcio, além do acompanhamento das partes e dos filhos por 
profissionais da psicologia e dos serviços sociais, a fim de obter o melhor resultado possível 
para todos os envolvidos. 
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