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RESUMO 

 

O trabalho presente tem como finalidade discorrer a respeito do instituto da guarda compartilhada 
estabelecendo seus pontos positivos e negativos. A Guarda Compartilhada foi introduzida no Brasil 
através da Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008. Tal lei apresentou, ao Ordenamento Jurídico 
Brasileiro, o padrão de guarda que a muito tempo se fazia necessária, só que devido à falta de 
prognóstico legal, os operadores do Direito encontravam-se em circunstâncias problemáticas e, na 
maioria das vezes, sem saída provável, dado que anteriormente a 13 de junho de 2008, não existia 
legislação que fizesse referência em relação a isso. A questão exige certa precaução, pois mesmo 
supostamente sem dificuldades, não se recomenda a guarda compartilhada para todas as situações 
e, em outras é a mais razoável atitude a se aplicar. Comprova as vantagens resultantes da guarda 
compartilhada, da qual o objetivo é constantemente analisar o bem estar do menor em detrimento ao 
dos pais. Verifica o comprometimento dos pais no tocante a seus filhos, que na guarda compartilhada 
é conjunta e recíproca, não interessando o dilema de quem deles detinha a posse do filho. O aparato 
legal resultado da guarda compartilhada leva a uma maneira de fornecer ao filho o direito de ter um 
lar respeitável, ser amado e o de junto a si, o pai e a mãe, observando o Princípio Constitucional da 
Dignidade da Pessoa Humana. Neste trabalho será feito uma síntese acerca da guarda 
compartilhada, reunida num sucinto histórico e seu desenvolvimento. Também serão analisadas as 
questões controversas – positivas e negativas - da guarda compartilhada. Destacar-se-á, ainda, o 
efeito da aplicação, as exigências para que possa seja realizada, assim como, a relevância da 

observância dos propósitos, como itens relevantes para a definição de uma guarda. 
 

Palavras chaves: Direito. Guarda. Legislação. Menor. Principio.  
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ABSTRACT 

 

The present work has with purpose to discourse regarding the institute of the shared guard 
establishing its positive and negative points. Shared Guard was introduced in Brazil through the Law 
nº 11,698, of 13 of June of 2008. Such law presented, to the Brazilian Legal system, the standard of 
guard that the much time if made necessary, that due to lack of legal prognostic, the operators of the 
Right only met in problematic circumstances e, most of the time, without probable exit, given that 
previously the 13 of June of 2008, did not exist legislation that made reference in relation to this. The 
question demands certain precaution, therefore exactly supposedly without difficulties, it does not 
send regards to the guard shared for all the situations and, in others it is the most reasonable attitude 
if to apply. It proves the resultant advantages of the shared guard, of which the objective is constantly 
to analyze the welfare of the minor in detriment to the one of the parents. It verifies the commitment of 
the parents in regards to its children, that in the shared guard is joint and reciprocal, interesting the 
quandary of who of them did not withhold the ownership of the son. The legal apparatus result of the 
shared guard leads to a way to supply to the son the right to have a respectable home, to be loved 
and of next to itself, the father and the mother, observing the Constitutional Principle of the Dignity of 
the Person Human being. In this work a synthesis concerning the shared guard will be made, 
congregated in a brief description and its development. Also the questions will be analyzed 
controversy- positive and negative - of the shared guard. It will be distinguished, still, the effect of the 
application, the requirements so that it can either carried through, as well as, the relevance of the 
observance of the intentions, as excellent item for the definition of a guard. 

 

Words keys: Guard. Legislation. Minor. Principle. Right. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É fato que crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento, que, em 

grande parte do tempo, não estão aptos a se autodesenvolver nos âmbitos moral, 

social, intelectual e afetivo, bem como, não são capazes de resguardar a própria 

existência, a saúde e a integridade física. Eles não têm recursos que venham a 

suprir suas necessidades fundamentais. 

Com regularidade superior à pretendida, os “filhos do divórcio” não são 

atingidos apenas pela penosa transformação da instituição familiar, com todos os 

danos delas derivadas, contudo são inseridos como integrantes de uma batalha em 

que são antagônicos às pessoas de sua maior e mais relevante ligação afetiva e de 

quem mais precisam: os pais. Devido à isso as crianças são sujeitadas grandes 

dissabores com sérias sequelas a sua evolução fisiopsíquica. 

A missão de proporcionar a cada criança a oportunidade de se fortalecer 

como integrante de uma família, que apesar de diferente permanece tratando-se de 

um ambiente protetor e de aconchego, fica difícil de executar quando a guarda é 

causa de demanda entre os pais e vinculada a interesses incompatíveis e opostos 

desses adultos. 

Apesar de ser, na prática, desconhecida em nosso meio, a guarda 

compartilhada vem conquistando a admiração de todos os que procuram respeitar 

ao soberano interesse da criança, revela-se como uma opção adequada e que 

precisa ser praticada por profissionais do Direito, a fim de acatar as transformações 

e os novos costumes da sociedade moderna. 

Segundo a Doutrina da Proteção Integral da Criança, em seu artigo 227, 

“caput”, da Constituição Federal, é dever da família, da sociedade e do Estado: “O 

interesse do infanto-juvenil haverá sempre de receber proteção privilegiada, de 

sorte que a guarda será regulamentada tendo como norteador fundamental os 

interesses morais e materiais dos filhos. Não, porém, dos pais ou de terceiros”. 

(GESSE, 2001, p.8).  

Promulgada a Lei 11.698 de 13 de junho de 2008, institui-se a Guarda 

Compartilhada, lei que vinha sendo empregada na esfera jurídica pátria, com certa 

concordância dos Tribunais. 

Então, como o universo jurídico sofre frequentes mudanças, a área do direito 
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de Família não poderia ser diferenciada, sendo a presente pesquisa, um estudo 

sobre a viabilidade da concessão da guarda compartilhada. 

A demanda sobre a guarda dos filhos, em nosso país, até o momento, 

muitas vezes está fundamentada em preconceitos e teorias antiquados, 

desconsiderando o rápido desenvolvimento da família brasileira, menosprezando a 

transformação da mulher e do homem na intenção de se equipararem 

gradativamente em direitos e deveres e, praticamente, considerando somente os 

direitos do pai e da mãe em relação aos filhos, não se importando com o direito 

superior que é o do próprio filho com suas carências materiais e afetivas e 

emocionais. 

Enquanto a família conservar-se afetiva e materialmente ligada, é inconteste 

que os filhos usufruam semelhantemente tanto de um quanto de outro genitor. Com 

o rompimento do casamento tem início a família monoparental e o poder, outrora 

exercido pelo casal, frequentemente era centralizado em somente um dos 

genitores, ficando ao outro atribuições complementares como, por exemplo, 

visitações, alimentação e fiscalização. 

Sob essas circunstâncias a guarda compartilhada passa a ter grande 

importância, dado que prevalece a convivência do menor com o pai e com a mãe, 

preservando a prática conjunta da autoridade parental, assim como concede aos 

dois o direito de compartilhar das decisões concernentes à criança. 

A presente pesquisa buscará evidenciar as transformações resultadas do 

estabelecimento da Guarda Compartilhada e, também, as decorrências e 

benefícios que a sua homologação ocasionará às pessoas envolvidas na 

dissolução da relação conjugal, intentando produzir consideráveis observações 

acerca de um tema digno de muita cautela, em razão de sua relevância devido ao 

patente reconhecimento como padrão de responsabilidade parental dos filhos de 

casais separados. Foi utilizada a pesquisa bibliográfica documental e descritiva, 

não ocorrendo intervenção do pesquisador que busca observar a regularidade de 

sucessão do tema, sua essência, atributos, fundamentos, correspondências e 

vínculos com as outras esferas do Direito.  

Por conseguinte, pretende-se obter informações fundamentadas na 

aplicação prevalente de conhecimentos resultantes do material bibliográfico 

estudado. Utilizou-se livros, trabalhos publicados, periódicos, fora os recursos 

obtidos através da internet. 
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2 A ORIGEM DA FAMÍLIA  

 
Desde o princípio dos tempos, os seres humanos nunca conseguiram viver 

isoladamente e o acasalamento sempre esteve presente, seja para a procriação da 

espécie ou pela aversão a solidão. Viver aos pares é um fato natural, a família não é 

um agrupamento formal, e sua estrutura se completa através do direito.  

Nas palavras de Hironaka (apud DIAS, 2007, p. 27): 

 

Não importa a posição que o indivíduo ocupa na família, ou qual a espécie 
de agrupamento familiar a que ele pertence – o que importa é pertencer ao 
seu âmago, é estar naquele idealizado lugar onde é possível integrar 
sentimentos, esperanças, valores e se sentir, por isso, a caminho da 
realização de seu projeto de felicidade.  

 

A lei tem um viés conservador, e está sempre atrasada em relação aos fatos. 

Conforme a realidade vai se modificando, a lei, depois de um determinado tempo, 

vai sofrendo suas devidas mudanças. Com isso, o jurídico não consegue 

acompanhar a família que se renova dia a dia. 

A sociedade se organiza em torno de uma estrutura familiar, com a 

intervenção do Estado que surgiu a instituição do casamento, que foi criado apenas 

para organizar os vínculos das pessoas. O casamento passou a ser considerado 

como uma regra, com o intuito de colocar limites ao homem, pois este tende a usar o 

outro como um mero objeto em busca do seu prazer.  

No aspecto de uma sociedade conservadora, os vínculos entre um casal não 

poderiam ficar somente no plano informal, para serem aceitos no meio social e 

terem um reconhecimento jurídico, deveriam celebrar o que se chamavam de 

matrimônio, que nada mais era do que a união do casal formalmente, ou seja, 

celebrado para as pessoas da comunidade. (DIAS, 2013, p. 29).  

A família era composta por todos os parentes, era um modelo patriarcal e 

viviam em comunidade, todos juntos, e o seu incentivo era a procriação, pois, 

entendiam que quanto mais pessoas estivessem no núcleo familiar, maior força de 

trabalho teriam e, com isso, aumentariam a produção, somariam suas riquezas e 

teriam melhores condições de vida.  

Com a chegada da Revolução Industrial, aumentou a procura de mão de 

obra, as atividades terceirizadas eram muito visadas. Com essa grande procura de 

empregados, a mulher que antes só vivia em prol do lar, passou a ingressar no 
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mercado de trabalho e o homem deixou de ser o único meio de sustentabilidade da 

família.  

As famílias que viviam em grandes campos rurais, em lugares bastante 

amplos, migraram para a zona urbana, em lugares menores. Com isso acabou o 

caráter de produtividade e reprodução, o vínculo afetivo ficou muito maior entre os 

integrantes que compunham a família. Houve uma mudança no conceito de família, 

antes era hierarquizado e patriarcal e passou a ter como fundamento os laços 

afetivos. 

 

2.1 A Instituição Familiar  

 

A família é o sustentáculo da sociedade e, é nela que o Estado se firma. O 

artigo 226 da Constituição Brasileira afirma que “a família, base da sociedade, tem 

proteção especial do Estado”. 

 
A família assume pontos de coordenação em diferentes áreas do 
conhecimento e deita suas raízes sobre as instituições mais importantes da 
vida humana, como se dá com sua influência sobre o estado. Por reunir 
diversas espécies de regras, como as disciplinares, as políticas, as 
econômicas e as morais, serve a família de molde para as instituições 
militares, estatais, comerciais, religiosas e sociais. (GAMA, 2009, p. 17).  

 

Quer dizer, a sociedade não perduraria se não houvesse a família e, portanto, 

as diferentes instituições de que se tem conhecimento não teriam surgido. A família 

exibe, de acordo com as especificidades de seu tempo e sua região, uma série de 

normas para que se estabeleça a ordem e seja viável a convivência entre seus 

integrantes. Essas normas valeram-se como fundamentos para a composição das 

instituições mais notáveis.  

Além disso, essas normas no âmbito familiar foram muito significativas para o 

nascimento do Direito. A sociedade é formada pela família e o Direito é formado pela 

sociedade.  

A família passou por consideráveis mudanças nos últimos tempos. Essas 

mudanças são resultado das alterações culturais, sociais, políticas e econômicas na 

sociedade. Conforme o Código Civil anterior, a título de exemplo, a instituição 

familiar tinha seu início à partir do casamento e consumava-se com os filhos 

contraídos através dessa instituição, sendo estes legítimos ou adotados. Hoje em 

dia há variadas formas de famílias legitimadas pelo Estado e pela Constituição 
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Federal que compreende, fora o casamento, a união estável e a relação de 

homoparentalidade.  

Atualmente, os laços sanguíneos não são mais tão determinantes como eram 

antigamente. O elemento primordial são os laços afetivos firmados entre os 

integrantes desta instituição.  

Existe uma multiplicidade de famílias, fruto de uma nossa sociedade 

pluralista. O modelo único de família não existe. No presente tem-se uma família 

diversificada, alicerçada no amor entre os seus membros. 

 

2.2 A Origem do Direito da Família 

 

A estruturação da família se deu com a modificação da condição do ser 

humano que anteriormente era do estado da natureza e acabou passando para o 

estado da cultura. A civilização tentava conter as pulsões e o gozo por meio do 

cerceamento dos instintos, com isso foi criada a primeira lei do Direito de Família, 

chamada de lei-do-pai. Com a proibição do incesto, nasce o psiquismo e representa 

a aprovação do ser humano na cultura. (DIAS, 2013, p. 28). 

Frisa-se que a família é a base da sociedade, e com isso o Estado da uma 

importância enorme para tal instituto, conforme trata o Artigo 226 da Constituição 

Federal que dispõe “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. 

Portanto, pode-se concluir que a família tem um viés de relação privada e estrutura 

pública, pois o indivíduo associa o vínculo familiar com o contexto social.  

Conforme o tempo vai avançando vão ocorrendo as constantes alterações 

das leis, regras e condutas humanas. Entretanto, é muito difícil modificar o 

ordenamento jurídico no que tange ao direito das famílias, uma única mudança pode 

influenciar diretamente na vida das pessoas. 

De acordo com Maria Berenice Dias: 

 
O legislador não consegue acompanhar a realidade social nem contemplar 
as inquietações da família contemporânea. A sociedade evolui, transforma-
se, rompe com tradições e amarras, o que gera a necessidade de 
oxigenação das leis. A tendência é simplesmente proceder à atualização 
normativa, sem absorver o espírito das silenciosas mudanças alcançadas 
no seio social, o que fortalece a manutenção da conduta de apego à 
tradição legalista, moralista e opressora da lei. (2013, p. 29). 

 

Dentro desta ótica, a tendência é que os legisladores sejam mais 
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conservadores quanto à criação de novas leis que versam sobre o Direito de 

Família. Mudar as regras do Direito de Família é uma missão muito delicada, já que 

interfere na estrutura da sociedade.  

De acordo com Dias (2013, p. 29): “Ainda que tenha o Estado interesse na 

preservação da família, cabe indagar se dispõe de legitimidade para invadir a 

auréola de privacidade e de intimidade das pessoas”. A partir dos discursos 

apresentados evidencia-se que não é necessário o Estado intervir demais na 

preservação da família, visto que pode acabar violando certos princípios e causar 

danos à liberdade dos sujeitos das relações. 

 
É necessário redesenhar o papel do Estado, devendo ser sua faceta 
interventora no seio familiar. Compreender a evolução do direito das 
famílias deve ter como premissa a construção e a aplicação de uma nova 
cultura jurídica, permita conhecer a proposta de proteção às entidades 
familiais, estabelecendo um processo de repersonalização dessas relações, 
devendo centrar-se na manutenção do afeto, sua maior preocupação. 
(DIAS, 2013, p. 63).  

 

Em conformidade com Dias, o Estado não deve tomar medidas drásticas em 

relação ao Direito de família, tal como modificações repentinas na legislação, 

mesmo que a sociedade esteja em constante evolução, o que pode ser considerado 

certo hoje para as pessoas, no futuro pode ser visto de outra maneira, um exemplo 

disso é a união homoafetiva, que sempre foi um caso polêmico na sociedade, 

mesmo ainda o preconceito existindo sobre tal assunto, a legislação já passa a 

efetivar esta união. 

 

Talvez não mais existam razões, quer morais, religiosas, políticas, físicas ou 
naturais, que justifiquem esta verdadeira estatização do afeto, excessiva e 
indevida ingerência na vida das pessoas. O grande problema reside em se 
encontrar, na estrutura formalista do sistema jurídico, a forma de proteger 
sem sufocar e de regular sem engessar. O formato hierárquico da família 
cedeu lugar à sua democratização, e a relações são muito mais de 
igualdade e de respeito mútuo. O traço fundamental é a lealdade. (DIAS, 
2013). 

 

A relação homoafetiva é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como 

união estável que pode ser transformada, de forma simples, em casamento. Desta 

forma, defendendo seus direitos e interesses. Tal união, a partir daí, teve seus 

direitos garantidos, como: pensão, direitos conjugais, herança etc. O desprezo ao 

preconceito, além disso é importante, porque a Constituição Federal assegura a 

liberdade e o princípio da dignidade humana. Assegurando a todos os cidadãos 
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brasileiros o direito de escolher com quem pretende coabitar oficialmente, de modo 

estável e permanente, bem como dividir a vida em família. 

 

2.3 Princípios do Direito da Família 

 

Um novo modo de ver o direito emergiu da Constituição Federal, verdadeira 

carta de princípios, que impôs eficácia a todas as suas normas definidoras de 

direitos e garantias fundamentais (CF 5º. §1º). 

 

Os princípios constitucionais foram convertidos em alicerce normativo sobre 
o qual assenta todo o edifício jurídico do sistema constitucional, o que 
provocou sensível mudança na maneira de interpretar a lei. Muitas das 
transformações levadas a efeito são frutos da identificação dos direitos 
humanos, o que ensejou o alargamento da esfera de direitos merecedores 
da tutela. (BONAVIDES apud DIAS, 2013, p. 56). 

 

Seguindo o raciocínio de Bonavides, os princípios que antes eram 

embasamento da norma, passaram a edificar o sistema constitucional, o que 

diretamente atingiu a forma de interpretar a legislação, ampliando o rol dos direitos 

da família.  

 

2.4 Subsídios Básicos e Orientadores Para o Direito de Família: A atribuição 

Dos Princípios 

 

Os escritos sobre a legislação – normas – não acompanham a realidade e o 

desenvolvimento social da família. Nem sequer o Código Civil, vigente desde 

janeiro de 2003, observa todas as questões e apreensões do Direito de Família 

atual. A existência e a convivência social são muito mais valiosas e profusas do que 

é plausível integrar uma legislação. As condutas, como uma considerável origem do 

direito, vão conduzindo os agentes do Direito uma contínua reestruturação do 

Direito de Família, compelindo-os a pesquisar em outras procedências do Direito os 

subsídios fundamentais para o que mais se assemelha ao lícito.  

Em meio a todos os princípios do Direito, é nos “princípios gerais” que se 

situa a mais adequada possibilidade de adaptação da justiça na privada e exclusiva 

esfera do Direito de Família. Unicamente fundamentados em principiológicos é que 

será viável considerar e determinar o que é lícito ou não, além de valores morais, 
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tantas vezes condenáveis. 

Os princípios desempenham um papel de potencialização do Direito. Seu 

efeito estar iminente em toda a organização jurídica, até mesmo ocupando espaços 

desconsiderados por outras normas, apesar de serem positivados, ou não, ou seja, 

declarados ou não declarados. Os princípios ainda, tem uma missão 

regularizadora: 

 

Sem os princípios não há ordenamento jurídico sistematizável nem 
suscetível de valoração. A ordem jurídica reduzir-se-ia a um amontoado de 
centenas de normas positivas, desordenadas e axiologicamente 
indeterminadas, pois são os princípios gerais que, em regra, rompem a 
inamovibilidade do sistema, restaurando a dinamicidade que lhe é própria. 
(DINIZ, 1989, p. 215) 

 

Devido à relevância desta fonte do Direito é que se torna indispensável 

enumerar no tocante ao Direito de Família determinados princípios que são capitais 

e básicos, e sem os mesmos torna-se impossível a aplicar um direito associado ao 

ideal de justiça. Tais princípios estão assentados numa hermenêutica constitucional 

que revela no que lhe concerne, o mais explícito significado de uma ordem civil, isto 

é, de um Direito Civil Constitucional. 

 

2.5 Análise e considerações dos Direitos da Família 

  

Os princípios dos Direitos da Família dividem-se em: Fundamentais e Gerais. 

 

2.5.1 Princípios fundamentais 

 

2.5.1.1 Princípio da dignidade da pessoa humana 

 

 Corresponde à completude em todos os domínios do indivíduo, quer como 

ser social ou cultural, quer em sua parcialidade. Todos os seres humanos são 

merecedores de respeito e de uma existência plena e digna. Na biografia do Direito 

de Família, existia uma organização hierárquica, em que a mulher e os filhos eram 

inferiores ao patriarca. Antes da Constituição de 1891, predominava soberano o 

modelo de família motivado pela Igreja Católica Romana, porém, promulgada a nova 

Constituição – a primeira republicana –, adota-se a laicidade na esfera familiar, o 
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Estado passa a administrar a vida civil. A instituição familiar, neste momento ante a 

subordinação ao Estado, se desliga da autoridade da Igreja, porém, não 

integralmente com as práticas obsoletas. 

No decorrer do século XX, percebe-se progressivamente, com as 

Constituições Brasileiras, uma considerável expansão do fundamento da dignidade 

do ser humano com referência às mulheres, que eram mantidas à sombra da 

dominação marital. Com a implantação do Estatuto da Mulher Casada – Lei 4.121 de 

1962 –, da Lei do Divórcio – Lei 6.515 de 1977 – e, da Constituição de 1988, ocorreu 

uma grande efetivação de direitos, na qual a mulher adquire respeito, igualdade e 

proteção. 

 

2.5.1.2 Princípio da solidariedade familiar 
 

Ultrapassa o individualismo, predominando com sinais de harmonia no interior 

da vida familiar. A Constituição Federal, no caput do artigo 226 enfatiza: “A família, 

base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Manifesta-se como uma 

associação em que prevalece a afinidade e o convívio pacífico, fazendo jus à tutela 

do Estado, por ser o sustentáculo da sociedade. A solidariedade precisa ser mútua 

entre os componentes. O Código Civil estabelece normas sob esse ponto de vista 

 

Art. 1.513: É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, 
interferir na comunhão de vida instituída pela família.  
Art. 1.518: Até à celebração do casamento podem os pais, tutores ou 
curadores revogar a autorização. 
 
Art. 1566: São deveres de ambos os cônjuges: 
I - fidelidade recíproca; 
II - vida em comum, no domicílio conjugal; 
III - mútua assistência; 
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; 
V - respeito e consideração mútuos. 
 
Art. 1724: As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos 
deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e 
educação dos filhos. 

 

Vale destacar que a solidariedade deve conduzir todas as relações jurídicas, 

principalmente, as relações familiares, pois é no âmbito familiar que são reproduzi-

dos os sentimentos de afeto e de respeito. São os pais os responsáveis por suscitar 

nos filhos os valores que irão orientar seus destinos, de sorte que, se lhes for ensi-
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nado o valor da solidariedade, certamente, eles se tornarão indivíduos interessados 

na satisfação de seus familiares. 

 

2.5.2 Princípios gerais 

 

2.5.2.1 Princípio da igualdade familiar 

 

Seguramente, o princípio que causou mudanças consideráveis nas relações 

familiares, na qual a mulher renunciou à submissão e se igualou ao marido, e os 

filhos, da mesma forma, atingiram a condição de igualdade em referência aos pais. 

Não somente os filhos concebidos dentro do casamento, mas os filhos de outras 

uniões, prescrevendo o termo insultuoso de "ilegítimo". Ocorreu, ainda, a promoção 

da condição de entidade familiar à criação da união estável e da família 

monoparental, não mais existindo diferenças. Nesse imbróglio, o direito brasileiro 

emerge mais inovador no tocante aos direitos fundamentas e de família. 

Segundo Lôbo (2011, 65), "o princípio geral da igualdade de gêneros foi 

igualmente elevado a status de direito fundamental oponível aos poderes políticos e 

privados". 

A Constituição Federal de 1988 diz que:  

 

Art. 5: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição. 

 

Analisando o princípio da igualdade familiar, constata-se que aos pais 

concerne a obrigação de assistência, além de tantas outras, por terem sido 

totalmente responsáveis pelo nascimento de seus filhos. Afinal, assim como os filhos 

dependem dos pais, estes não devem se abster do compromisso que lhes compete 

a respeito dos filhos.  

Por fim, torna-se claro que a igualdade familiar, além de um dever jurídico, é 

uma demonstração de cuidado e amor, visto que não existe afetividade onde existe 

abuso e insatisfação de um em relação ao outro. 
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2.5.2.2 Princípio da liberdade familiar 

 

A instituição familiar tem liberdade de organização através de seus membros, 

no tocante ao matrimônio, educação dos filhos, preferências culturais e evolução de 

identidade social, observando-se a plenitude psíquica e física da criança. De certo 

modo, há uma denominada democracia familiar, sem lugar para autoritarismos e 

dominações. Determinava-se ao Estado limitações quanto ao desenvolvimento da 

família, na qual somente a seus componentes é outorgado o amplo poder de suas 

decisões privadas, competindo ao Estado a segurança dos vulneráveis dessa união, 

e o estabelecimento de políticas que conduzam no propósito de procriação da 

população. Quanto ao planejamento familiar, este é independente, assim como a 

preservação ou dissolução do matrimônio. 

Segundo o Código Civil o filho, ao atingir sua maioridade, pode rejeitar 

espontaneamente o reconhecimento de paternidade: “O filho maior não pode ser 

reconhecido sem o seu consentimento, e o menor pode impugnar o reconhecimento, 

nos quatro anos que se seguirem à maioridade, ou à emancipação” (art. 1.614). 

Em síntese, o direito à liberdade nas relações familiares é abrangente e o 

Estado não pode intervir nas preferências particulares de cada integrante. 

 

2.5.2.3 Princípio da afetividade 

 

A concepção de família não é estática e não apresenta um padrão, o afeto é a 

sua essência, de tal maneira que o princípio da afetividade não é somente uma 

situação da vida, psicológica ou sociológica, é um princípio que se encontra na 

Constituição Federal. Os vínculos afetivos e de amor são embasados no convívio e 

fortalecidos pela união afetiva dos pais. 

Como expresso acima, as relações afetivas estão explícitas na Magna Carta 

que destaca a igualdade de todos os filhos, mesmo os adotados: “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”. 

(art. 227, § 6º). 

A diversidade de famílias – com filhos adotados; tios e sobrinhos, avós e 

netos entre outros – é assegurada por meio do princípio da afetividade. 
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2.5.2.4 Princípio da convivência familiar 

 

As pessoas que fazem parte da família usufruem o direito de convivência com 

seus entes, estabelecendo um relacionamento afetuoso no dia a dia. A residência é 

um ambiente exclusivo da família, ficando proibida sua invasão, com ressalva às 

circunstâncias previstas em lei. 

Segundo a Lei 12.398 de 2011, que deu nova redação ao artigo 1.589 do 

Código Civil, é direito dos filhos o convívio com seus pais, até quando divorciados. O 

que garante esse direito é a guarda compartilhada. Por esse lado, a convivência 

beneficia, ainda, outros parentes, não pertencentes ao grupo familiar.  

 

2.5.2.5 Princípio do melhor interesse da criança 

 

A partir desse princípio a criança tem seu direito reconhecido. No passado a 

criança dependia das decisões de seus pais, e em muitos casos de litigio, ela 

obtinha de modo complementar, o direito de um dos pais. Nessas circunstâncias, 

ocorre uma mudança, na qual a criança conquista uma função de protagonista, 

considerando o que melhor lhe aprouver.  

Segundo Lobo (2011, p. 75): 

 

O princípio parte da concepção de ser a criança e o adolescente como 
sujeitos de direitos, como pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento e não como mero objeto de intervenção jurídica e social 
quando em situação irregular, como ocorria com a legislação anterior sobre 
os “menores”. Nele se reconhece o valor intrínseco e prospectivo das 
futuras gerações, como exigência ética de realização de vida digna para 
todos. 

 

A criança ou adolescente tem o direito à convivência com ambos os pais. Se 

por ventura a criança tiver que escolher por um dos pais, ou se o magistrado 

deliberar pelo mesmo resultado, essa condição produzirá uma sobrecarga afetiva 

quer na criança, quer no pai suprimido na escolha. Portanto, o magistrado deve ter 

prudência e criar possibilidade para que a criança e/ou adolescente seja ouvida, 

levando em conta o depoimento sem danos, sem tomar para si o crédito por esta 

penosa escolha. 
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2.5.2.6 Princípio da responsabilidade 

 

A função paterna não termina somente com o cumprimento da obrigação de 

prestar alimentos. O legislador conferiu aos pais, além da obrigação de sustento, 

também o dever de proporcionar guarda e educação. Torna-se evidente, então, que 

o pai que não ama o filho não apenas deixa de cumprir um preceito de ordem moral, 

mas, acima de tudo, descumpre uma ordem legal por não honrar com o 

compromisso de bem cuidar. 

O amparo afetivo é um direito previsto na Constituição de 1988, no art. 277. É 

concedida a prioridade absoluta aos filhos menores, sejam eles crianças ou 

adolescentes. Tal prioridade resulta no dever dos pais de terem posturas que 

atendam os interesses dos seus filhos e, sem sombra de dúvida, um tratamento 

amoroso e respeitoso é o que melhor atende a esses interesses. 

Como carinho, afeto e respeito são direitos fundamentais do filho, o resultado 

desse descumprimento pelo pai seria a obrigação da indenização, já que esse 

comportamento acarretaria em desrespeito ao princípio da dignidade humana, 

resultando em incontestável dano ao desenvolvimento moral e psíquico da criança. 

 

2.5.2.7 Princípio da paternidade responsável 

 

O princípio da paternidade responsável em conjunto com o princípio da 

dignidade da pessoa humana, são muito importantes para o Direito de Família atual, 

considerando-se a necessidade de a responsabilidade ser considerada tanto na 

formação da família quanto na sua conservação. 

Thiago José Teixeira Pires (2010) esclarece: 

 

O Princípio da Paternidade Responsável significa responsabilidade e esta 
começa na concepção e se estende até que seja necessário e justificável o 
acompanhamento dos filhos pelos pais, respeitando-se assim, o 
mandamento constitucional do art. 227, que nada mais é do que uma 
garantia fundamental. 

 

Então, a paternidade responsável será praticada a partir da concepção do filho, 

para que o pai, seja ele biológico ou afetivo, encarregue-se das obrigações e direitos 

daí advindos. Tal princípio possui estreita ligação com o princípio da dignidade da 



23 
 

pessoa humana e com o planejamento familiar, o qual deve ser exercido de forma 

igualmente responsável. (PIRES, 2010). 

Aliás, também é objetivo do Princípio da Paternidade Responsável, conforme 

Pires (2010), “um planejamento familiar racional e independente, para que os seus 

membros possam se desenvolver naturalmente”. 

 Convém destacar que o princípio da paternidade responsável está contido no 

Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 27, o qual prevê que: “o 

reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e 

imprescritível, podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 

qualquer restrição, observado o segredo de justiça”. 

Enfim, o princípio da paternidade responsável é a base para a formação da 

família nos dias de hoje, uma vez que representa um conceito de responsabilidade 

que precisa presenciado seja na formação seja na preservação da família. 

 

2.5.2.8 Pluralidade familiar 

 

 Por muito tempo o único modo de constituir uma família era o casamento. 

Após ser promulgada a Constituição de 1988, o artigo 226, reconheceu o casamento 

somente como uma das diversas formas de constituição da entidade familiar. 

Entretanto, não se sobrepõe às demais, quer dizer que o casamento não mais 

constitui o que se intitulava de família legítima em contraste a outras formas de 

manifestação de afeto. 

 Pois bem, a família tornou-se pluralizada, assumindo diferentes 

configurações. Entretanto, a exclusividade conquistada pelo casamento se perdeu, 

porém, permanece tendo a proteção da lei. Atualmente, à vista disso, presencia-se 

diversos núcleos familiares que também retratam mecanismos de formação de 

família, como a união estável e as relações homoafetivas.  

 A sociedade evolui a cada dia que passa e a família não é mais formada 

somente por laços biológicos e consanguíneos, mas, basicamente, é constituída 

pelo afeto, quando as pessoas envolvidas buscam por realização pessoal. 

 O Código Civil de 2002 trata de leis que atuam na proteção, não da instituição 

família, mas dos indivíduos que fazem parte das famílias. Não existe a necessidade 

do casamento para se constituir família. Atualmente, família se constitui pela 

dignidade, afeto e solidariedade.  
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3 GUARDA 

 
A pretensão deste capítulo é entender a origem e elucidar a Guarda de filhos 

dentro da legislação brasileira e, ainda, determinar as vantagens para a concessão 

e mudança da guarda. Múltiplas são as formas de guarda à disposição e que serão 

explanadas neste capítulo, bem como os pontos mais significativos a fim de que a 

mesma se estabeleça. Enfim, no capítulo subsequente, pretende-se avaliar, 

especialmente, uma das formas da guarda que é o tema deste trabalho: a 

Compartilhada. 

 

3.1 Origem e Desenvolvimento Histórico da Guarda 

 

A primeira informação obtida a respeito do instituto da guarda encontrava-se 

no princípio que regulamentou o futuro dos filhos de pais separados judicialmente, 

instituindo o Decreto n° 181, de 1890, no art. 90: 

 

A sentença do divórcio mandará entregar os filhos comuns e menores ao 
cônjuge inocente e fixará a cota com que o culpado deverá concorrer para 
a educação deles, assim, como a contribuição do marido para sustentação 
da mulher, se esta for inocente e pobre. (AKEL, 2010, p. 76). 

 

Segundo Akel (2010, p. 76), “A palavra guarda tem origem etimológica 

atribuída ao latim “guardare” ao germânico “wardem”, cujo significado pode ser 

traduzido nas expressões proteger, conservar, olhar, vigiar”. 

 Conforme Dias (2013, p. 432): 
 

No Código Civil de 1916, o casamento não se dissolvia. Ocorrendo o 
desquite, os filhos menores ficavam com o cônjuge inocente. [...] Para a 
definição da guarda, identificava-se o cônjuge culpado. Não ficavam com 
ele os filhos. Eram entregues como prêmio, verdadeira recompensa ao 
cônjuge “inocente”, punindo-se o culpado pela separação com a pena da 
perda da guarda da prole.  

 

Dessa maneira, é óbvio que o direito da criança não preponderava frente à 

ruptura do relacionamento dos cônjuges. A guarda seria um modo de ressarcimento 

para o genitor que fosse desobrigado do compromisso pelo desquite. 

Dias (2013, p. 432), ainda afirma que “na hipótese de serem ambos os pais 

culpados, os filhos menores podiam ficar com a mãe, isso se o juiz verificasse que 

não acarretaria prejuízo de ordem moral a eles”. A autora enfatiza, ainda, que “o 
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código civil de 1916 fazia distinção entre separação amigável e litigiosa para decidir 

qual dos ex-cônjuges ficaria com a guarda dos filhos menores. [...] eram analisados 

diversos fatores, como [...] a existência ou não de um cônjuge culpado pela 

dissolução familiar”. (p. 432). 

 

O Decreto Lei 3.200/41 ao disciplinar a guarda do filho natural, determinou 
em seu artigo 16 que este ficasse com o progenitor reconhecente e, se 
ambos o fossem, sob o poder do pai, salvo se o juiz decidisse de modo 
diverso, no interesse do menor. (CASABONA, 2006, p. 106). 

 

Para Casabona (2006), é relevante frisar que a Lei nº 5.582/70 modificou o 

artigo 16 do Decreto Lei, mencionado anteriormente, que “[...] determinou que o 

filho natural, quando reconhecido por ambos os genitores, ficasse sob o poder da 

mãe, salvo se tal solução houvesse prejuízo para o menor” (p. 107). 

No Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, a guarda está disposta nos 

artigos 33 e 34: 

 

Art. 33. A guarda obriga à prestação de assistência material, moral e 
educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito 
de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.  
§ 1.° A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser 
deferida, liminar ou incidentalmente, nos procedimentos de tutela e 
adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.  
§ 2.° Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e 
adoção, para atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos 
pais ou responsável, podendo ser deferido o direito de representação para 
a prática de atos determinados.  
§ 3.° A guarda confere à criança ou  adolescente a condição de 
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários.  
Art. 34. O Poder Público estimulará, através de assistência jurídica, 
incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda, de 
criança ou adolescente afastado do convívio familiar. 

 

Segundo Fontes (2009), “depois de tantas mudanças de valores, a figura 

paterna começou a reassumir gradativamente uma responsabilidade diante do lar, 

tendo um desejo de se relacionar melhor e mais tempo com seus filhos, almejando 

[...] por uma nova mudança no instituto da guarda [...]” (p. 22-23). 

Para Oliveira (2008, p. 33), “A guarda se enquadra no exercício do pátrio 

poder, dispondo o art. 1634, II [...] do Código Civil vigente que: Compete aos pais, 

quanto à pessoa dos filhos menores: tê-los em sua companhia e guarda [...]”. 

 Então, assevera-se aos filhos todos os direitos essenciais ao ser humano; 

são garantidos a eles o bem-estar físico, o que engloba alimentação, assistência à 
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saúde e tudo o que for imprescindível para a sua subsistência.  

 

3.1.1 O que é guarda? 

 

Na ocasião do rompimento do convívio dos pais, ou nas circunstâncias em 

que esse convívio nunca aconteceu, os pais deixam de desempenhar, em conjunto, 

as obrigações parentais, sendo necessário que se estabeleça, assim, uma 

modalidade de guarda que objetive o exercício da busca do melhor interesse do 

menor. 

A princípio, vale ressaltar que, conforme Freitas (2009): “Guarda é a 

condição de direito de uma ou mais pessoas, por determinação legal ou judicial, em 

manter um menor de 18 (dezoito) anos sob sua dependência sócio-jurídica [...]” (p. 

33) 

Porém, pode ser definida como “[...] um conjunto de direitos e obrigações 

que se estabelece entre um menor e seu guardião, visando a seu desenvolvimento 

pessoal e integração social” (CASABONA, 2006, p. 103). 

Assim sendo, é possível compreender que a guarda remete à ideia de 

proteção, segurança e, o sentido da palavra é atenção, zelo, proteção e orientação.

 Quintas (2009, p. 21) lembra que: “a guarda é o direito de comandar a vida 

dos filhos, vigiando-os e determinando-lhes a formação moral, sempre em busca de 

seu melhor interesse, com o poder de retirá-los de quem ilegalmente os detenha.”. 

Cabe ao poder público fiscalizar, regular e tutelar para que o guardião ou os 

guardiões cumpram as suas obrigações. 

É interessante realçar, que “[...] a guarda integra o conjunto de direitos e 

deveres que o ordenamento jurídico impõe aos pais em relação às pessoas e bens 

dos filhos” (FONTES, 2009, p. 36). 

Portanto, a guarda é um direito inerente e natural dos pais, que se constitui no 

convívio com seus filhos e ocasiona deveres de vigilância no tocante aos filhos. 

 

3.2 Formas de Guarda 

 

É possível evidenciar algumas formas presentes no sistema jurídico 

brasileiro, algumas regidas pela lei e outras salientadas pelas doutrinas que 

principiam no momento em que sucede a interrupção do casamento, uma vez que, 

durante o tempo em que conviverem maritalmente, a guarda dos filhos será 
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compartilhada pelo casal. 

 

[...] a desunião e a consequente ruptura da família já se tornou rotina 
dentro de todas as sociedades do mundo. Sendo assim, a doutrina e 
jurisprudência [...] vem admitindo diversas maneiras de os pais 
exercerem a guarda dos filhos, com o intento de minimizar o sofrimento e 
o sentimento de perda do menor que tem, com a separação, um dos 
genitores afastado de sua convivência diária. (AKEL, 2010, p. 91). 

 

A Guarda Comum ou Conjunta surge através do nascimento de um filho e é 

espontaneamente desempenhada pelo casal que, ainda, praticam as atribuições 

derivadas do poder familiar. Verificando-se a ruptura do casamento, definir-se-á a 

guarda visando o bem-estar da criança, “podendo ser a guarda única, 

compartilhada, alternada, dividida, de fato, jurídica, física, provisória, definitiva”. 

(FONTES, 2009, p. 42.). 

Conforme Fontes (2009), a guarda “pode ser alterada qualquer tempo, visto 

que o que regula a guarda é a cláusula rebus sic stantibus, não deixando, portanto, 

a sentença se tornar imutável. (não faz coisa julgada material)” (p. 42). 

Deste modo, outorga-se aos pais decidirem a melhor modalidade de guarda 

apropriada para seus filhos frente à ruptura do casamento. A seguir, algumas 

formas de guarda de filhos. 

 

3.2.1 Guarda Unilateral 

 

A Guarda Unilateral pode ser denominada, também, por Única, Exclusiva ou 

Tradicional. Conforme o art. 1.583 do CC/2002, “[...] a guarda poderá ser exclusiva, 

atributo de apenas um dos genitores, e esta atribuição se dá àquele que apresentar 

melhores condições”. (BRASIL, 2002). 

As melhores condições citadas devem ser consideradas segundo o § 2° do 

art. 1.593 do CC/2002: 

 

Art. 1.583. [...] § 2° A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele 
melhores condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para 
proporcionar aos filhos os seguintes fatores: I – afeto nas relações com o 
genitor e com o grupo familiar; II – saúde e segurança; III – educação.  

 

A guarda compartilhada nem sempre é indicada, pois depende da conduta e 

da vontade dos pais. Nem sempre é possível adaptar os interesses dos pais, torná-

los propensos a dividir as tarefas de educar os filhos, deixando de lado as 
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desavenças pessoais para, juntos zelar e cuidar dos filhos. 

 

3.2.2.Guarda Alternada  

 

É a guarda em que a criança mantém, no espaço de um tempo combinado 

entre os pais, a presença dos dois; “enquanto um a visita, o outro é o guardião e 

vice-versa”. (AKEL, 2010, p. 94).  

É uma guarda conveniente para casos de viagem em que a criança precisará 

ficar por um longo período de tempo com um dos pais, como afirma Casabona 

(2006). De resto, essa modalidade traz, como único benefício, possibilitar que filhos 

e ambos os pais mantenham relações mais próximas. Porém, “não deixa de ser 

guarda exclusiva, ainda que por períodos”. (p. 240). 

 

3.2.3 Guarda Física ou Material e Jurídica 

 

Nessa modalidade o genitor guardião é quem tem a guarda física, já que 

coabita com a criança; o genitor que decide sobre os assuntos que relacionados à 

criança é quem detém a guarda jurídica, por conseguinte, “nem sempre o que 

detém a Guarda Física será o detentor da Guarda Jurídica e vice-versa”. (SILVA, 

2008, p. 56). A Guarda Legal ou Jurídica é determinada por lei como “elemento do 

poder familiar” e confere aos pais o compromisso de decidir sobre o futuro dos 

filhos, dando-lhes orientações e proteção. A Guarda Física caracteriza-se pela 

presença dos filhos na mesma casa em que moram os pais. 

A Guarda Jurídica pode ser definida como: “o exercício do conjunto de 

deveres e direitos inerentes à guarda, ao passo que a guarda material refere-se à 

convivência contínua com o filho sob o mesmo teto”. (FONTES, 2009, p. 42).  

 

3.2.4 Guarda de Fato 

 

É conveniente destacar que a Guarda de Fato é a modalidade determinada 

espontaneamente, “quando uma pessoa, informalmente, passa a cuidar de um 

menor sem qualquer atribuição legal ou judicial, não tendo, portanto sobre ele 

nenhum direito de autoridade”. (CASABONA, 2006, p. 219). 

O autor relata, também, que é uma modalidade que ocorre no momento em 
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que alguém, sem interferência judicial, se encarrega da formação e educação do 

menor ou, ainda, quando o menor vulnerável é confiado temporariamente pelos 

pais a terceiros. 

Consequentemente, a Guarda de Fato é a modalidade em que uma pessoa 

conserva o menor sob sua responsabilidade, contribuindo para a sua educação e 

dando-lhe carinho e um lar, contudo, não é detentor dos direitos a que os pais são 

possuidores. 

 

3.2.5 Aninhamento ou Nidação 

 

Modalidade de guarda em que os genitores passam a morar na casa onde o 

menor habita, em períodos rotativos, o Aninhamento ou Nidação não é muito 

comum. Não representa um cenário factual, devido a ser esporadicamente 

facultada. 

Segundo Fontes (2009, p. 47): “No Aninhamento ou Nidação, os filhos 

passam a residir em uma só casa; no entanto, os pais são quem a ela mudam-se 

segundo um ritmo periódico. [...] por ser pouco prática, bastante exótica, e levar a 

prejuízos [...] é muito pouco defendida”. 

Para Oliveira (2008, p. 57), “[...] é forma raríssima e inusitada de guarda. [...] 

trata-se de um meio quase surrealista e utópico, que jamais atingiria os interesses 

da prole”. 

Consequentemente, o Aninhamento ou Nidação pode produzir na criança 

uma insegurança física e emocional, como acontece na guarda alternada, tendo o 

filho que se adequar, a cada período de convivência, de modo diferenciado, aos 

padrões determinados pelos pais para a sua criação. Configura ser uma situação 

fantasiosa e incomum, daí ser pouco utilizada.  

 

3.2.6 Guarda Originária e Derivada 

 

Essa modalidade de guarda é assim designada por ser originária dos pais, 

isto é, “[...] é exercida pelos pais como parte do poder familiar, como um direito-

dever de plena convivência com o menor, possibilitando assim, o exercício de todas 

as funções parentais”. (CASABONA, 2006, p. 216) 
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3.2.7 Guarda Provisória e Definitiva 

 

Também intitulada de temporária, a Guarda Provisória advém da 

necessidade de conceder a guarda a um dos genitores até que seja decidido a 

quem será dada a Guarda Definitiva do menor. 

Conforme afirma Fontes (2009, p. 42), “com o surgimento de uma “disputa” 

pela posse do menor o juiz antes de decidir o mérito da ação, é obrigado a 

determinar a Guarda Provisória para um dos cônjuges”. 

Para Oliveira (2008), é uma modalidade que, mais que ser concedida pelo 

juiz em circunstâncias mais delicadas, por meio de medida cautelar ou liminar, pode 

ser pleiteada por um dos genitores, até que se defina o parecer do divórcio. 

A seguir serão levantadas informações sobre a guarda compartilhada, sua 

definição, princípio e sua interpretação ante a lei n° 11.698/08, com o objetivo de 

revelar que esta modalidade de guarda carece ser efetivamente concedida, para 

acatar o Princípio do Melhor Interesse do Menor, apontando, ainda, os benefícios e 

malefícios, os eventuais resultados e o quão é significativa o convívio dos filhos 

com seus genitores. 
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4 GUARDA COMPARTILHADA: A BUSCA PELO MELHOR 

INTERESSE DO MENOR 

 
A Guarda Compartilhada sucedeu, conforme RABELO, “do desequilíbrio dos 

direitos parentais e de uma cultura que desloca o centro de seu interesse sobre a 

criança em uma sociedade de tendência igualitária”. 

Porém, a disputa pelos filhos não ocorre apenas quando os pais dissolvem a 

relação e principiam a disputa pelos filhos, já que frequentemente eles em nenhum 

momento relacionaram-se. Então, “Quando os pais não vivem mais juntos ou nunca 

viveram, surge o problema, que traz consequências ao bem-estar físico e psíquico 

dos filhos, razão pela qual se deve analisar caso a caso [...]” (QUINTAS, 2009, p. 

123). 

Quanto ao direito da criança ao convívio familiar, o art. 227 da CRFB/1988 

determina que “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurarem à 

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito [...] à convivência 

familiar [...]”. 

Isto posto, aplicando-se a guarda compartilhada será cumprido o que a 

CRFB/1988 garante, basicamente, que é prioridade e direito da criança conviver 

em Família, isto é, o filho precisa coabitar com os pais e, não residir com um e 

eventualmente fazer visitas ao outro. 

A Guarda Compartilhada procura tornar a família unida ainda que depois da 

separação dos cônjuges, onde os filhos acabam por ficar sob a guarda da mãe, 

ficando o pai como personagem coadjuvante, originando um distanciamento com 

esse genitor. “Com a Guarda Compartilhada, a Criança desfrutará do convívio de 

pai e mãe, privilegiando os laços familiares”. (OLIVEIRA, 2008, p. 68). 

Akel (2010) sublinha que: “Certo é que a Guarda Compartilhada surgiu da 

necessidade de 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”. (p. 103) 

O objetivo da Guarda Compartilhada é aliviar o sofrimento que advém depois 

da separação dos pais, tanto para estes quanto para os filhos, que são os mais 

afetados, com possibilidade ter seu desenvolvimento abalado pelas sequelas 

motivadas devido ao abandono de um dos genitores do convívio no lar. “Sendo 
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aplicada a Guarda Compartilhada, a convivência continua e as responsabilidades 

continuarão sendo compartilhadas”. (QUINTAS, 2009, p. 71). 

Entretanto, Dias (2013, p.436) lembra que “A proposta é manter os laços de 

afetividade, minorando os efeitos que [o divórcio] sempre acarreta nos filhos e 

conferindo aos pais o exercício da função parental de forma igualitária”. 

 

4.1 Conceito Legal de Guarda Compartilhada 

 

A Guarda Compartilhada foi instituída pela Lei n° 11.698/08 em seu art. 

1.583, §1° do Código Civil/2002 como definida abaixo: 

 

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. §1° Compreende-se 
[...] por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício 
de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivem sob o mesmo teto, 
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 

 

Oliveira (2008, p. 21) salienta que “A Guarda Compartilhada [...] é o modelo 

ideal a ser seguido, porque o interesse dos filhos estaria sempre em primeiro lugar, 

seria um equilíbrio no poder familiar, garantindo a igualdade dos genitores”.  

Entende-se, então, que a Guarda Compartilhada é a prática em conjunto da 

autoridade parental que concede, a cada um dos genitores, a prerrogativa de 

participar de modo ativo das decisões sobre a vida dos filhos menores. 

A Guarda Compartilhada é o meio em que os pais separados continuam com 

a separação “permanecem com as obrigações e os deveres na educação dos filhos 

e nos cuidados necessários ao desenvolvimento deles em todas as áreas, tais 

como emocional, psicológica, entre outras.” (SILVA, 2008, p 68). 

Por conseguinte, a Guarda Compartilhada ou conjunta é uma modalidade em 

que, conforme Rabelo, “os pais e mães dividem a responsabilidade legal sobre 

seus filhos ao mesmo tempo e compartilham as obrigações pelas decisões 

importantes relativas à criança”.  

 

4.2 Guarda Compartilhada no Direito Brasileiro 

 

Com base no desenvolvimento jurídico da guarda no sistema jurídico 

brasileiro, constata-se que este instituto observou as exigências e transformações 

que emergiram com o passar dos anos. No início, segundo Quintas (2009, p. 115), 
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“a guarda era atribuída ao pai, depois de algum tempo era delegada à mãe e nos 

dias atuais o que é levado em consideração é o que for mais benéfico para a Prole, 

atendendo- se o melhor interesse dos filhos”. 

A Guarda Compartilhada reconhece as funções de pai e mãe outorgando 

aos dois, o poder para decidir sobre a vida dos filhos. 

Casabona (2006, p. 241) enfatiza que: “A Guarda Compartilhada surgiu da 

necessidade de se encontrar uma nova maneira de pais e filhos efetivamente 

conviverem e manterem seus vínculos afetivos”. 

Ainda antes de ser promulgada no Brasil a Lei nº 11.698/08, que introduziu a 

Guarda Compartilhada no sistema jurídico, já existiam deliberações dos 

magistrados em prol da prática desse modelo de guarda e, também existiam muitos 

conceitos abordando esse tema. 

A Lei 11.698/08, no parágrafo 4° do art. 1.583, diz que: “A Guarda Unilateral 

ou Compartilhada, poderá ser fixada, por consenso ou por determinação judicial, 

para prevalecer por determinado período, considerada a faixa etária do filho e 

outras condições de seu interesse”. Porém, foi vetada com a seguinte redação: 

 

O dispositivo encontra-se maculado por uma imprecisão técnica, já que 
atesta que a guarda poderá ser fixada por consenso, o que é incompatível 
com a sistemática processual vigente. Os termos da guarda poderão ser 
formulados em comum acordo pelas partes, entretanto quem irá fixá-los 
após a oitiva do Ministério Público, será o juiz, o qual deverá sempre guiar-
se pelo Princípio do Melhor Interesse da Criança. 

 

Assim sendo, presencia-se a redação de veto onde deve ser priorizado, pelo 

juiz, o princípio do melhor interesse da criança. E o parágrafo aqui aludido 

patenteava que a guarda determinar-se-ia de modo provisório. 

Vale ressaltar que o parágrafo 4º do artigo 1.583, da Lei 11.698/08 era crítico 

para muitos magistrados, “por sua redação não bem explicitada, podendo gerar 

confusão, e levar a interpretações inesperadas” (OLIVEIRA, 2008, p. 286). 

As leis que amparam a guarda compartilhada buscam um meio de assegurar 

ao filho amor, um lar digno e o direito de contar com ambos os pais ao seu lado, 

levando em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

4.2.1 Critérios para determinar e modificar a guarda: melhor interesse do 

menor 
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Existem regras e/ou critérios que precisam ser considerados para a 

determinação da guarda. A esse respeito, Akel (2010, p. 67) diz: 

 

Diante da enorme gama de direitos que o princípio do melhor interesse da 
criança engloba, surgem inúmeras dificuldades no que diz respeito ao seu 
grau de aplicabilidade. Entretanto, é papel do magistrado prezar pelo 
máximo grau de sua otimização, utilizando as normas constitucionais e 
infraconstitucionais que o respalda, uma vez que é dever do Poder 
Judiciário consolidar, em sua prática diária, decisões afirmativas da 
prevalência dos direitos e interesses da criança [...]. 

 

Porém, são bastante recorrentes situações em que o magistrado conclui que, 

por variadas causas ou situações, visando salvaguardar o “superior interesse do 

filho, que este não deverá permanecer sob a guarda do pai ou da mãe”. 

(OLIVEIRA, 2008, p. 50). Então, se os pais não estiverem capacitados para exercer 

a guarda dos filhos, o juiz a confiará a terceiros, que tenham melhores condições, 

para desempenhá-la, observando o princípio do melhor interesse dos filhos. 

É compreensível afirmar que é preferível que a guarda seja de quem dá 

carinho e dedicação à criança, independentemente do vínculo biológico existente 

entre eles, do que a criança conviver com os pais e sem que haja afetividade, amor, 

atenção. 

 

Art. 28. [...] § 1° Sempre que possível, a criança ou adolescente deverá ser 
previamente ouvido e a sua opinião devidamente considerada. § 2.° Na 
apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a 
relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as 
consequências decorrentes da medida.  

 

Entretanto, o parecer do magistrado não pode ser dado somente com vistas 

à preferência revelada pela criança, se constatar algum constrangimento 

psicológico de um ou outro genitor nessa preferência. “[...] a escolha da criança, 

apesar de importante, é capaz de revelar predileção pelo genitor menos exigente. 

Algumas vezes, sabe-se que os filhos escolhem o pai relapso, preocupado em 

agradar, ausente nas horas em que o pulso forte deve atuar”. (SILVA, 2008, p. 54). 

 

4.2.2 Aplicabilidade do novo instituto 

 

A aplicabilidade da Guarda Compartilhada é determinada visando os 

interesses da criança, já que o seu futuro é definitivamente vinculado a essa 

decisão. A Guarda Compartilhada vai se manifestar em algumas transformações, 
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como, por exemplo, “na preparação das escolas para essa nova realidade, em que 

o pai, excluído da educação direta do filho, resgata o seu direito de saber do 

andamento da conduta do filho”. (SILVA, 2008, p. 56). 

Estabelecer ou firmar a guarda compartilhada tornará os pais responsáveis 

acerca de seu papel, principalmente deliberando, prudentemente, em benefício dos 

filhos, esquecendo seus próprios desejos. 

Outra questão fundamental diz respeito ao abandono: “se o pai ou mãe 

abandonou o filho e depois de certo tempo voltar e quiser impor a Guarda 

Compartilhada, é melhor que, aos poucos, seja construído um vínculo afetivo antes 

de qualquer decisão”. (SILVA, 2008, p. 20). 

Contudo, é fundamental que os pais se entendam quer separados ou não, 

pois, mesmo que morem numa mesma casa, só que em conflito frequente, são 

mais prejudiciais ao desenvolvimento psicológico de seus filhos. Se não houver 

consenso entre os pais, não se deve impor a Guarda Compartilhada. Deve-se, sim, 

aplicá-la conforme a condição em que serão salvaguardados os interesses da 

criança. 

Sob esse ponto de vista, “se um dos pais apresentarem algum vício ou 

distúrbio, que poderá prejudicar o filho, não é aconselhável atribuir, pois o que se 

preza é o bem-estar do Menor”. (FONTES, 2009, p. 90). Assim, não é 

recomendável impor a aplicação da Guarda Compartilhada com uma decisão 

judicial se os pais não mostrarem discernimento para tal instituto e a honesta 

intenção de propiciar aos filhos o que necessitam para seu crescimento pessoal e 

material. 

No art. 1.584, inciso II, §1°, §2° e §3° do CC/2002 estão descritos os critérios 

essenciais para a administração do instituto da Guarda Unilateral ou 

Compartilhada: 

 

Art. 1.584. A guarda unilateral ou compartilhada, poderá ser: [...] II - 
decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou 
em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai 
e com a mãe. §1° Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à 
mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude 
de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo 
descumprimento de suas cláusulas. §2° Quando não houver acordo entre 
a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que 
possível, a guarda compartilhada. §3° Para estabelecer as atribuições do 
pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o 
juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se 
em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. 
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4.2.3 Resultados positivos – benefícios 

 

A Guarda Compartilhada ou Unilateral traz muitos benefícios para a criança 

frente ao rompimento dos pais, porque essa decisão privilegiará o que favorecer os 

filhos. 

 
“[...] a lei da guarda compartilhada previne as manipulações, as tentativas 
de alienação parental, as falsas denúncias e toda perversão, que, com a 
nova lei, serão mais facilmente detectáveis; [...] os filhos não precisam 
apenas da companhia de um dos pais, e sim de ambos para seu perfeito 
desenvolvimento e equilíbrio psicossocial; [...] a guarda compartilhada 
fomenta os vínculos de afeto com ambos os pais, condição necessária 
para uma formação saudável dos filhos; [...] o direito à convivência em 
família é também um direito à integridade psíquica; [...] a guarda 
compartilhada é muito mais compreensiva, mais democrática [...]; [...] 
mesmo quando não há consenso, é possível a fixação da guarda 
compartilhada, porque os filhos têm o direito de conhecer e de 
compreender a infinita e ineliminável alteridade humana; [...] a diminuição 
do tempo de convivência entre pais e filhos faz reascender a competição 
[...] é preciso uma mudança de paradigma, para que a lei da guarda 
compartilhada seja compreendida pela principiologia constitucional, 
principalmente da convivência democrática [...]”. (WELTER, 2009, p. 63) 

 

Sendo assim, faculta-se aos filhos continuarem vivendo um relacionamento 

mais próximo de seus pais, sendo favorecidos de modo físico e psicológico, além 

de sustentar uma igualdade de direitos e deveres entre os pais, não gerando um 

desgaste, pois nem um nem o outro ficará sobrecarregado com as obrigações.  

Apesar disso, os benefícios parecem evidentes: os que mais se beneficiam 

da guarda compartilhada são os filhos menores, porque compartilharam de mais 

tempo com cada um dos seus genitores. 

A modalidade de Guarda Compartilhada, para Quintas (2009) devido à sua 

flexibilidade e, constantemente, resultante de acordos, se adequa naturalmente a 

raras transformações que venham a suceder com os implicados nessa relação. 

Constantemente os filhos têm a necessidade de ficar com a mãe, em outras vezes, 

com o pai, “essa flexibilidade é que faz a guarda compartilhada preferível [...]”. (p. 

97). A Guarda Compartilhada rechaça a imagem de chantagem, disputa, presentes 

para cativar os filhos, em suma, tudo que venha ocasionar disputas, confrontos 

entre os pais. 

Um dos benefícios da Guarda Compartilhada é impossibilitar a síndrome da 

alienação parental prática utilizada de forma recorrente e irresponsável que põe em 

risco a saúde emocional e compromete o sadio desenvolvimento de uma criança, já 
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que tanto a mãe quanto o pai é o guardião, coabitando com o filho, impedirá que um 

deles venha a macular a reputação do outro. A ocorrência da síndrome da alienação 

parental “[...] é frequente nos divórcios, no tocante às visitas, pensão alimentícia e 

guarda dos filhos”. (SILVA, 2008, p. 43). 

A alienação parental leva a mudanças nos sentimentos da criança, 

destruindo a relação que existe entre o pai e o filho e levando-a a crer que todos os 

conceitos determinados pelo genitor guardião de fato são reais. 

É válido ressaltar que é inconveniente aos filhos e acarreta em danos 

psicológicos, acreditar que um dos genitores a rejeitou, imaginando que esse 

genitor é absolutamente insensível. 

Nesta direção, Casabona destaca que “[...] é de se consignar que a guarda 

exclusiva é solo propício ao aparecimento de tal patologia. [...] operadores do 

direito que estudaram esses comportamentos do genitor guardião, afirmam que a 

Guarda Compartilhada é a melhor forma de evitar seu surgimento”. (2006, p. 239-

240) 

Aliás, é cabível citar que, conforme Silva (2008, p. 104), “já existem 

comprovações de que o desenvolvimento psicoemocional das crianças que 

desfrutam da Guarda Compartilhada é de grau mais elevado que o daquelas que 

ficam a maior parte do tempo com um só dos genitores. São elas mais calmas e 

pacientes”. Outro benefício é que as crianças não seriam manipuladas e, se por 

acaso ocorrer a manipulação, essa modalidade de guarda as torna mais visível. 

A mais relevante vantagem da Guarda Compartilhada é por ser a que mais 

se identifica com a relação de família que havia com os filhos enquanto os genitores 

estavam casados. Essa modalidade tem a função de fazer com que continue a 

convivência, o relacionamento entre pai e filho e mãe e filho, sempre que possível, 

não sendo necessário que os genitores sustentem o mesmo relacionamento que 

tinham como quando eram marido e mulher. 

 

4.2.4 Resultados negativos – inconvenientes 

 

Existem pareceres contrários à Guarda Compartilhada quando os genitores 

nunca coabitaram, quer dizer, “nem todos os filhos nascem de relações de convívio 

entre seus genitores. Mas a ideia é apontar que se não há um entendimento entre 

os genitores, mesmo que nunca foram casados, nenhuma outra modalidade trará 
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bons resultados para atender o melhor interesse do Menor”. (QUINTAS, 2009, 

p.92). 

Determina-se, sempre, a prerrogativa da Guarda Compartilhada, e apenas 

como exceção será designada outro modelo de guarda, se esse parecer for 

conveniente ao menor, respeitando seu melhor interesse. 

 

a) Novas núpcias dos pais. [...] as novas núpcias por si só não alteram o 
arranjo de guarda. Contudo, um novo casamento poderá afetar as 
decisões tomadas em conjunto. [...] em certos casos não há como manter 
o padrasto ou madrasta afastados da decisão, pois dão suporte aos pais e 
de maneira informal participam delas, [...] b) Mudanças de pontos de vista 
dos pais. [...] mudança de religião, crenças sobre o que seria melhor para a 
criança podem causar alguns problemas. [...] Nesses casos, devem 
recorrer a justiça, [...] c) Mudança de residência dos pais. [...] Nesse caso, 
a distância só deverá afetar a guarda compartilhada no tocante à 
alternância de residências. (QUINTAS, 2009, p. 74-76). 

 

Segundo a autora acima, não tem como evitar as alterações dentro do 

convívio familiar. Qualquer modalidade de guarda, em particular a Compartilhada, 

terá êxito à partir do momento em que os pais se tornarem criativos e complacentes 

ao encarar essas mudanças. Enquanto os pais separados, mesmo depois de um 

tempo, continuarem a se desentender, a guarda compartilhada não será o recurso 

final. O filho tem que ter um ponto de referência, um ambiente seguro, onde se 

possa entender como indivíduo inserido na sociedade. No entanto, não é 

substancial a mudança de residência no cumprimento da Guarda Compartilhada, 

existem parâmetros que precisam ser considerados como, por exemplo, a idade. 

Na Guarda Compartilhada, as vantagens e desvantagens podem ser 

percebidas no modo flexível quanto às adaptações no decorrer do tempo. Isso vai 

decorrer da possibilidade de diálogo entre os genitores e de sua concepção sobre o 

que os filhos necessitam e da família agora em transformação. 

 

4.2.5 Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça  

 

Atualmente, a Guarda Compartilhada tem sido recomendada pelos 

doutrinadores, Tribunais e pelo art. 1.584, § 2º, do Código Civil, em casos onde não 

exista um conflito acirrado entre os pais e os dois querem ficar com a guarda dos 

filhos.  

Na jurisprudência poucos eram os julgados que resguardavam a aplicação da 

Guarda Compartilhada. Contudo, esse cenário está mudando, já que em 2011 o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm
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Superior Tribunal de Justiça, manifestou-se sobre o tema considerando a imposição 

da Guarda Compartilhada sempre que haja litígio, momento em que deve 

predominar o melhor interesse do menor. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça assente que a condição 

fundamental para aplicação da Guarda Compartilhada é o entendimento, a 

concordância entre os pais, porque sem isto não haverá consenso sobre a educação 

do menor, impossibilitando a guarda conjunta.  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO.GUARDA PROVISÓRIA COMPARTILHADA 
EM RAZÃO DA PECULIARIDADE DAS ATIVIDADES LABORATIVAS DOS 
GENITORES, QUE AS EXERCEM EM HORÁRIOS ALTERNADOS. 
PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DA INFANTE. Atento ao disposto nos 
artigos 1.630 e 1.634, I e II, do Código Civil, aliado ao interesse da menor, 
que conta com menos de 18 (dezoito) meses de idade, e a peculiaridade do 
caso concreto, vez que os pais exercem atividade laborativa em horários 
alternados: a mãe, agravante, trabalha das 17h às 2h20min; o pai, 
agravado, trabalha das 7h30min às 17h20min, concedida a guarda 
provisória compartilhada, determinando-se que a menor permaneça na 
companhia da mãe, de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h30min, e em 
finais de semana alternados, e do pai no restante do tempo Agravo provido 
(Agravo de Instrumento Nº 70023398423, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Julgado em 05/06/2008) 

 

No julgado acima, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde a 

Guarda Compartilhada é deferida, o que percebe é a preocupação com o melhor 

interesse do menor, não o privando da convivência de nenhum dos genitores. 

No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, são muitas as decisões que 

indeferem ou modificam a Guarda Compartilhada, todas baseadas no nível de 

relação existente entre os pais; nesse sentido, após verificar a impossibilidade de 

convivência entre os cônjuges, vindo a prejudicar o menor, decidiu-se pela guarda 

unilateral, conforme a decisão abaixo: 

 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA 
COMPARTILHADA. PRIMAZIA SOBRE A GUARDA UNILATERAL. 
DESAVENÇAS ENTRE OS CÔNJUGES SEPARADOS. 
FATO QUE NÃO IMPEDE O COMPARTILHAMENTO DA GUARDA. 
EXEGESE DO ART. 
1.584, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. DOUTRINA SOBRE O TEMA. ANÁLISE 
DAS DEMAIS QUESTÕES DEVOLVIDAS. RETORNO DOS AUTOS AO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. 
1. Primazia da guarda compartilhada no ordenamento jurídico brasileiro, 
conforme de depreende do disposto no art. 1.584 do Código Civil, em face 
da redação estabelecida pelas Leis 11.698/08 e 13.058/14. 2. 
Impossibilidade de se suprimir a guarda de um dos genitores com base 
apenas na existência de desavenças entre os cônjuges separados. 
Precedentes e doutrina sobre o tema. 3. Necessidade de devolução dos 
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autos à origem para que prossiga a análise do pedido de guarda 
compartilhada, tendo em vista as limitações da cognição desta Corte 
Superior em matéria probatória. 
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 
(REsp 1560594/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 01/03/2016) 

 

Cabe lembrar que é pacificado tanto na jurisprudência, quanto na doutrina, o 

entendimento de que o interesse do menor prevalece sobre os dos seus 

progenitores, a guarda deve ter em conta o melhor interesse do menor, ainda que 

não haja consenso entre os pais, neste sentido o acórdão abaixo se manifesta: 

 

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FAMÍLIA. 
GUARDA COMPARTILHADA. DISSENSO ENTRE OS PAIS. 
POSSIBILIDADE. 
1. A guarda compartilhada deve ser buscada no exercício do poder familiar 
entre pais separados, mesmo que demande deles reestruturações, 
concessões e adequações diversas para que os filhos possam usufruir, 
durante a formação, do ideal psicológico de duplo referencial (precedente). 
2. Em atenção ao melhor interesse do menor, mesmo na ausência de 
consenso dos pais, a guarda compartilhada deve ser aplicada, cabendo ao 
Judiciário a imposição das atribuições de cada um. Contudo, essa regra 
cede quando os desentendimentos dos pais ultrapassarem o mero 
dissenso, podendo resvalar, em razão da imaturidade de ambos e da 
atenção aos próprios interesses antes dos do menor, em prejuízo de sua 
formação e saudável desenvolvimento (art. 1.586 do CC/2002). 3. 
Tratando o direito de família de aspectos que envolvem sentimentos 
profundos e muitas vezes desarmoniosos, deve-se cuidar da aplicação das 
teses ao caso concreto, pois não pode haver solução estanque já que as 
questões demandam flexibilidade e adequação à hipótese concreta 
apresentada para solução judicial.  
4. Recurso especial conhecido e desprovido. 
(REsp 1417868/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 10/06/2016) 

 

Então, conforme demonstrado, a guarda do menor apenas deve ser mudada 

conforme o melhor interesse do menor e através da comprovação de fatos 

consideráveis que desabonem o comportamento do guardião. E, inexistindo 

provas de que o menor esteja passando por dificuldades, a guarda não deve ser 

mudada. 

Apesar das dificuldades apresentadas ao juiz no caso concreto, se não as 

deferem, os Tribunais brasileiros procuram, em grande parte ficar mais próximo do 

que se denomina Guarda Compartilhada, dentro do possível conforme a lei 

determina. Assim sendo, abaixo segue a manifestação do Tribunal de Justiça de 

Santa Catarina que julgou improcedente o pedido, apesar de ambos os genitores 

terem condições de ficar com o menor, considerando a manifestação da vontade 
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do menor em ficar com o pai: 

 

GUARDA DE FILHO MENOR. MANIFESTAÇÃO DO INFANTE COLHIDA 
SEM A PARTICIPAÇÃO DAS PARTES. Inocorrência, na hipótese, de 
violação ao contraditório. Nulidade afastada. Inteligência do artigo 10 da 
lei n. 6.515/77. Conjunto probatório que demonstra que ambos os 
genitores possuem condições de ficar com a criança. Menor que 
manifesta a vontade de permanecer com o pai. Decisão que o favorece. 
Questão que exigia análise mais aprofundada. Criança em idade escolar 
que permanece com o pai por um longo período. Necessidade da 
prevalência do interesse do menor em prejuízo da letra fria da lei. 
Precedentes jurisprudenciais. Manutenção da sentença, ante as 
particularidades, com nova definição quanto ao direito de visitas 
determinado DE OFÍCIO. Se a prova não convence no sentido de ser 
benéfica ao menor a alteração da guarda há que ser respeitada a opção 
por ele próprio manifestada. (RT 620/65) [...] a modificação de guarda 
acarreta o surgimento abrupto de novas contingências para a criança, 
nem sempre precatada a enfrentá-las sem o desgaste do imprevisto. A 
sensibilidade infantil tem canais relativos distintos daqueles que informa a 
identidade psicológica do adulto. Sempre que possível, e salvo quando a 
mudança represente alternativa irrecusável, deve ser mantido o status 
quo. Eventuais alterações de comportamento ulteriormente positivadas 
podem aconselhar intervenção judicial de distinto efeito, porque inexiste 
coisa julgada material no decisório prolatado em face de modificação de 
guarda. (TJSC - Apelação Cível Nº 2005.025100-4 - Tribunal de Justiça 
do Estado de Santa Catarina. Des. Rel. Jorge Henrique Schaefer Martins 
– Julgado em 22/03/2007) 

 

É uma decisão onde ocorre a aplicação do princípio do melhor interesse do 

menor no momento de determinar sobre a guarda dos filhos, assim como a 

relevância de se atenuar o efeito negativo provocado pela separação dos pais. 

Vale a pena destacar que, mesmo depois da Lei nº 11.698/2008 – Lei da 

Guarda Compartilhada – ter sido promulgada, não existe nada que impossibilite o 

juiz de aplicá-la, uma vez que em certas circunstâncias essa modalidade de 

guarda não é a melhor escolha para o momento, tanto para os pais quanto para os 

filhos. A seguir, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o seguinte julgado: 

 

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA 
COMPARTILHADA. CONSENSO. DESNECESSIDADE. LIMITES 
GEOGRÁFICOS. 
IMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DOS 
MENORES. SÚMULA Nº 7/STJ. 
1. A implementação da guarda compartilhada não se sujeita à transigência 
dos genitores. 2. As peculiaridades do caso concreto inviabilizam a 
implementação da guarda compartilhada, tais como a dificuldade geográfica 
e a realização do princípio do melhor interesse dos menores, que 
obstaculizam, a princípio, sua efetivação. 3. Às partes é concedida a 
possibilidade de demonstrar a existência de impedimento insuperável ao 
exercício da guarda compartilhada, como por exemplo, limites geográficos. 
Precedentes. 4. A verificação da procedência dos argumentos expendidos 
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no recurso especial exigiria, por parte desta Corte, o reexame de matéria 
fática, o que é vedado pela Súmula nº 7 deste Tribunal. 
5. Recurso especial não provido. 
(REsp 1605477/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 27/06/2016) 

 

Também, o que se tem verificado nos julgamentos de recursos relativos à 

solicitação de Guarda Compartilhada, é que, geralmente interpreta-se de uma 

maneira mais abrangente e flexível o direito de visita, conforme o julgado do 

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, abaixo:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE 
GUARDA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Decisão agravada que 
deferiu parcialmente a medida antecipatória, no sentido de permitir que o 
agravante visitasse seus filhos aos domingos, das 10:00 às 18:00 horas, 
sem pernoite. Irresignação quanto ao indeferimento da Guarda 
Compartilhada e ao direito de estar com os filhos nos finais de semana 
alternados e datas festivas. É sabido que na Guarda Compartilhada busca-
se possibilitar a ambos os pais o exercício do poder familiar, já que a 
separação conjugal não redunda em separação filial. Apesar de parecer a 
melhor forma de criação dos filhos após a separação do casal, a Guarda 
Compartilhada encontra óbices em sua aplicação prática, posto que, o 
primeiro e mais significativo limite está na própria disposição dos pais em 
concordar com esse tipo de guarda. Desta forma, diante da comprovação 
de que não foi possível um acordo entre as partes, inviável se torna, por 
consequência, a Guarda Compartilhada dos filhos. No que tange ao direito 
de visitar, levando-se em consideração que as crianças contam com idade 
entre apenas 2 e 6 anos e, ademais, ressaltando-se o fato de que não se 
sabe se os menores estão acostumados com a presença paterna, correta a 
decisão a quo, já que não é recomendável o pernoite e a visitação na forma 
requerida em tutela, até que se proceda à maior dilação probatória. 
RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ – AI 2008.002.12979 18ª C. Cível - Rel. 
Des. Célia Meliga Pessoa - Julgamento: 19.06.2008). 

 

Akel (2009) afirma que os pais vivem em discórdia e não contribuem com o 

cuidado dos filhos, afetam sua educação, inviabilizando qualquer tipo de diálogo e, 

dessa forma, os acordos da Guarda Conjunta são lamentáveis. 

O ideal seria que ambos os genitores se empenhem na obtenção da Guarda 

Compartilhada. Entretanto, quase sempre, depois do divórcio acontece o incitamento 

das diferenças efetivas entre os ex-cônjuges. Porém, não se deve perder de foco o 

melhor interesse do menor – princípio que orienta as relações que envolvem os 

filhos –, muito menos a sua aplicação à questão de que a Guarda Compartilhada 

necessita ser a regra. Neste ponto de vista, é controversa a alegação de que a 

litigiosidade entre os pais impede a recomendação da Guarda Compartilhada, uma 

vez que se desconsidera toda a estruturação teórica, prática e legal que direcionam 

para a aplicação da Guarda Compartilhada como regra.  
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De fato, estabelecer-se acordo para a Guarda Compartilhada dá foco 

desvirtuado à problemática, pois se centraliza na existência de litígio e 

desconsidera-se a busca do melhor interesse do menor. Para a litigiosidade entre os 

pais, é necessário que se busque soluções que dificultem o instituto da Guarda 

Compartilhada, nem ofereçam a um dos genitores – normalmente à mãe – poderes 

de veto à efetivação do melhor interesse do menor.  

Finalmente, ainda que fracasse a adoção da Guarda Compartilhada, esta 

deve primeiramente ser aplicada, com a ajuda de uma equipe multidisciplinar, 

porque como prevista no art. 1.584, § 3º, do CC-02, com a ação interdisciplinar, 

buscar-se-á evitar problemas que dificultem a Guarda Compartilhada. 

 

4.2.6 Efeitos psicológicos 

 

A Guarda Compartilhada, conforme Fontes (2009, p. 87-87), tem como 

objetivo atenuar as carências que o fim do casamento ocasiona na vida dos filhos, 

privilegiando-os no convívio com os pais, usufruindo da educação e do carinho dos 

dois, não tendo temor do abandono pelo pai ou mãe que não reside na mesma 

casa, fazendo com que a Guarda Compartilhada seja a mais apropriada para à 

saúde psíquica do menor. O convívio do filho com os pais pode prevenir muitos 

transtornos morais para a criança, pelo fato de desfrutar da presença de um ou 

outro por mais vezes.  

 

4.3 A Guarda Compartilhada na Prática 

 

É sabido que, na realidade, é quase improvável que depois do divórcio o ex-

cônjuge prossiga com um bom relacionamento e, mais improvável, ainda, é que 

aceitem uma decisão de guarda para os filhos. Portanto, nessas circunstâncias, o 

juiz impõe a Guarda Compartilhada, destacando que o interesse do filho vai além 

das diferenças do casal. “Nenhum outro sistema de guarda funcionará bem se 

existirem desacordos entre os pais, por isso, a preferência pela Guarda 

Compartilhada”. (SILVA, 2009, p. 3-4). 

Para Quintas (2009, p. 72), é fundamental frisar que “[...] a Guarda 

Compartilhada não é a solução para o fim do sofrimento dos filhos com a ruptura do 

casal. O desejo das crianças é que seus pais estejam sempre juntos e, 
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independente da opção que se faça de guarda os filhos irão sofrer”. Acontece que 

tal sofrimento será abrandado no momento em que os pais não passam a disputar 

a guarda do filho. 

Devido à Guarda Compartilhada ser uma modalidade atualizada, demanda 

um grande empenho dos genitores, não permitindo que suas desavenças e mágoas 

interfiram no dia a dia da criança, atendendo as necessidades e o que for mais 

adequado para ela. 

Existem particularidades que precisam ser consideradas e devem ser 

solicitadas judicialmente a fim de que a Guarda Compartilhada seja benéfica no 

decurso do exercício. Não é o suficiente impor ou determinar a Guarda 

Compartilhada. É necessário que haja um bom relacionamento entre o ex-casal a 

favor interesses do filho, a fim de que se sintam seguros e protegidos pelos pais. 

 

4.3.1 Residência: com ou sem revezamento? 

 

Uma das falhas na Lei nº 11.698/08 ocorre com referência ao revezamento 

de domicílios. São responsáveis por essa decisão o juiz e a família, entretanto é 

possível que sejam aconselhados por profissionais, uma vez que, cada caso é um 

caso e precisa ser avaliado de acordo com de suas viabilidades. 

Casabona (2006, p. 245) considera conveniente registrar “A criança precisa 

ter um centro, um lugar estável, em torno do qual gire outros aspectos da sua vida: 

escola, amigos [...] na Guarda Compartilhada [...] respeita-se o princípio de que a 

criança deve ter uma residência principal”. 

Apesar de surgirem pareceres contra e a favor, Quintas (2009, p. 97) lembra 

que a alternância da casa dos pais é uma perspectiva na Guarda Compartilhada e, 

não, uma particularidade desta, que “impeça a sua aplicação, podendo a mesma ser 

adotada com uma residência fixa para os filhos”. 

Ainda que o menor more somente com um dos pais, não altera a guarda 

compartilhada, já que sua finalidade é a legítima dinâmica do poder familiar, tendo 

o genitor que não coabita com o filho a prerrogativa de convivência frequente com 

este. 

Presumindo uma alternância de residência, segundo Quintas (2009, p. 76), 

os pais precisam ficar atentos a fim de que é preciso que haja entendimento à 

respeito da educação, dos horários, enfim, continuando as mesmas normas, 
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“transmitindo segurança à criança, para que não se confunda com a Guarda 

Alternada, onde cada casa tem suas regras e limites”. 

Determinar a residência do filho é muito importante, pois, assim ele 

entenderá que aquele é seu ponto de referência, independente de haver 

acomodação na casa do outro genitor. 

Por não estar prevista em lei, existem polêmicas sobre a alternância de 

residência. Se, por exemplo, um dos pais morar em outra cidade essa alternância 

se torna inviável. Em contrapartida, a adaptação das crianças à mudanças têm se 

mostrado muito fácil. Agora, no que diz respeito aos filhos adolescentes, essa pode 

ser a melhor alternativa, para reprimir a chantagem emocional se surgir algum 

desentendimento com um dos pais e este ameaçar de ir morar com o outro. “[...] 

deve-se, portanto, analisar caso a caso, [...] levando em consideração o desejo dos 

pais e o sentimento dos filhos [...]”. (QUINTAS, 2009, p. 78-79). 

Fundamental, também, é a definição da residência na ocasião em que não 

tiver alternância. Precisará ser a residência do pai ou da mãe a indicada, como se 

pode determinar. À vista disso, será priorizada a residência que reúna as condições 

necessárias para o desenvolvimento e a educação do menor. 

Ainda que seja concedida a Guarda Compartilhada com alternância de 

residência, “[...] o genitor não residente poderá participar ativamente de sua vida, 

contribuir para o seu desenvolvimento e se fazer presente, levando a criança a se 

sentir amada e cuidada pelos pais”. (QUINTAS, 2009, p. 81). Os pais dividirão de 

modo harmonioso os direitos e deveres concernentes aos filhos. 

 

4.3.2 A educação dos filhos 

 

A educação é imprescindível na vida dos filhos. Ao ser decidida a concessão 

da Guarda Compartilhada é necessário que seja acordado entre os pais, demandas 

relativas à educação dos filhos, como por exemplo: a definição do colégio, horário 

que irá frequentar o colégio, até mesmo, se irá participar de outras atividades. 

 

Educação não se limita aos estudos, engloba a além da escola, o ensino 
religioso, artístico ou esportivo, o lazer, bem como a aprendizagem diária 
de bons costumes, de respeito, dignidade e vida; estruturando o menor a 
ser um adulto responsável e sadio. (FONTES, 2009, p. 75). 

 

Assim sendo, não é o suficiente custear os estudos, a alimentação, a 



46 
 

moradia. É necessário que o filho seja educado para conviver na sociedade. Não é 

o caso de apenas pagar os gastos do filho. Os pais devem educar dando bons 

exemplos. 

Oliveira (2008, p. 163) observa que, “[...] o dever de educação dos filhos 

comuns consiste em dirigir, moralizar, aconselhar e instruir”. É óbvio que o caráter 

da educação dos filhos, juridicamente imposto, carece ser adequado à condição 

social e às posses dos pais. 

 

4.3.3 Atribuição civil dos pais 

 

Visto que, na Guarda Compartilhada ambos os pais exercem a educação e 

são os responsáveis, em conjunto, por seus filhos, terão eles a responsabilidade 

solidária pelos danos que os filhos causarem. Quando os pais cumprirem seus 

deveres, assistindo e vigiando seus filhos, raramente estes causarão danos 

matérias e/ou físico contra o próximo, uma vez que, com a educação e o respeito 

com o outro, recebidos dos pais, certamente priorizarão essas práticas. 

 

A jurisprudência não é pacífica quanto a este tema, cabendo ao juiz, 
através do seu prudente arbítrio, e do bom senso, analisar o caso 
concreto, para decidir se atribui ou não aos pais a responsabilidade civil 
pelos danos causados por seus filhos. Verificando se o menor agiu por si 
mesmo, ou se os pais falharam na educação. (FONTES, 2009, p. 81). 

 

Isto posto, constata-se que ao ser designada a responsabilidade civil aos 

pais, é preciso que se analise a circunstância, buscando constatar se a ocorrência 

se verificou devido ao mau exemplo de um dos pais ou pelos dois ou, ainda, se o 

menor, pessoalmente, deu origem à situação. 

 

4.3.4 Alimentos e visitas 

 

A fim de determinar os alimentos ante a aplicabilidade da Guarda 

Compartilhada, é necessário levar em conta e avaliar a condição dos dois 

genitores. Segundo Silva (2008, p. 12), verificar a real necessidade e qual a 

disponibilidade dos pais para o compromisso de manutenção do filho, sendo capaz 

de identificar pelos respectivos pais, dado que, o convívio com os filhos faz com 

que vejam suas necessidades. E, em momento algum devem ser desonestos para 
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esquivarem-se do pagamento da pensão. 

Independente de que tenha sido adotada a Guarda Compartilhada, um dos 

genitores poderá requisitar pensão alimentícia. 

Os alimentos serão garantidos ao filho. Na hipótese de um dos pais tiver a 

necessidade de alimentos para o filho durante o tempo em que esse estiver ante 

sua guarda, apesar de compartilhada, será estabelecido, já que o filho não está 

apto a se sustentar sozinho. 

Um grande benefício na questão dos alimentos na Guarda Compartilhada: 

 

[...] é que, por ser meio de manter os estreitos laços afetivos entre pais e 
filhos, estimula o genitor não-guardião ao cumprimento do dever de 
alimentos que lhe cabe, pois, com efeito, quanto mais o pai se afasta do 
filho, menos lhe parece evidente sua obrigação quanto ao pagamento da 
pensão [...]. (SILVA, 2008, p. 127). 

 

Assim, considera-se que a Guarda Compartilhada não suprime a 

responsabilidade alimentícia. Acontece que é uma maleabilidade no que se refere 

às necessidades, probabilidades e consumo dos filhos. Os pais podem pedir 

prestação de contas, decidir pela pensão in natura, ou depositar a pensão em uma 

conta e fazer uso dessa conta para quitar as despesas imprevistas do filho. (SILVA, 

2008, p. 22-23). 

Deste modo, verifica-se que quando o filho mora com um dos genitores, este 

assume as responsabilidades, então, tendo o outro genitor que compartilhar dessas 

responsabilidades por meio dos alimentos. 

Sem dúvida, segundo Dias (2013, p. 438) os pais podem fazer um acordo no 

que diz respeito ao modo de pagamento das despesas do filho, “até mesmo quando 

o filho passar férias com o outro genitor e ele arcar com as despesas naquele 

período, não fará sentido colaborar com os alimentos naquele mês, por exemplo”. 

Não é todo dia que os pais têm as boas condições financeiras, aí a Guarda 

Compartilhada não impossibilita a definição de alimentos, afastando o conceito de 

que essa modalidade de guarda é semelhante “não obrigação alimentar”. (DIAS, 

2013, p. 438). 

Do mesmo modo que na Guarda Unilateral, na Guarda Compartilhada do 

mesmo modo não poderá ser permutado o direito de visitas com o pagamento de 

alimentos. Há, segundo a autora acima, recursos jurídicos próprios para essa 

insatisfação, não devendo o filho ser penalizado por duas vezes, a primeira por não 

receber alimentos e a segunda por influência disso, não ser visitado pelo pai. 
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Entretanto, na cultura jurídica é incomum a interrupção de visitas devido à 

inobservância da obrigação alimentar. 

Na Guarda Compartilhada, não é necessário que os períodos de convivência 

sejam severamente iguais, frente às das situações cotidianas é que precisam ser 

estabelecidos esses períodos. 

Vale reforçar que ao tratar da Guarda Compartilhada, não se deve fazer 

referência à visita, mas sim, à convivência, pois, a pretensão com esse novo 

princípio é harmonizar e estimular a convivência dos pais com seus filhos, e “existe 

uma flexibilidade quanto à definição do tempo em que o filho irá passar com o 

genitor, deve-se quebrar a imagem de “visita” e priorizar o período de convivência” 

(FONTES, 2009, p. 76-77). 

Outra questão importante é pode-se desobrigar o pai da visita quando o filho 

chegar à adolescência, deduzindo-se que pais e filhos determinarão suas relações 

de convívio, e, “na maioria das vezes, inverte-se os papéis: o filho que passa a 

visitar os pais”. (OLIVEIRA, 2008, p. 97). 

A harmonia entre os pais necessita predominar a fim de que sejam definidas 

as visitas, conforme Silva (2008, p. 129), “sendo acordado ou diante do que foi 

definido em juízo, sempre em prol do que for melhor para o filho”. 

Enfim, é muito importante que haja, entre os pais, um relacionamento de 

respeito e harmonia, sem conflitos ou disputas, sempre pensando no melhor 

interesse dos filhos, possibilitando-lhes usufruir tanto do convívio com o pai como 

com a mãe, num sistema de visitação muito amplo e flexível, porém sem que o filho 

perca seus referenciais de moradia.  

 

4.4 Mediação Familiar: Instrumento Para Facilitar a Atribuição da Guarda 

Compartilhada 

 

Propõe-se exibir, aqui, a similitude entre Mediação Familiar e Guarda 

Compartilhada como recurso facilitador da utilidade desta recente modalidade de 

guarda.  

A justiça, segundo Quintas (2009, p. 97) “nem sempre encontra solução para 

determinada situação que satisfaz ambas as partes, principalmente quando os 

conflitos são de famílias, onde os lados afetivo e psicológico caminham em primeiro 

lugar”. Muitas vezes os juízes não estão preparados para conjecturar os 



49 
 

inconvenientes que seu parecer poderá provocar. 

Com o rompimento do casamento, com maior ou menor intensidade, a 

fragmentação da família está estabelecida. À vista disso, surge a necessidade de 

auxiliar a família em decadência. Acredita-se que o “remédio” é compreender que 

existe um problema e que é preciso trabalhar a questão, resolvendo os conflitos 

através do diálogo. Aí é que entra a Mediação Familiar, que segundo Akel (2010, p. 

68), é: 

 

[...] a técnica que induz as pessoas numa rápida resolução de um conflito, 
necessitando da intervenção de uma terceira pessoa denominada 
mediador que auxiliará no deslinde de uma questão, de forma criativa, 
apresentando as partes à possibilidade de ganhos mútuos e propiciando 
um acordo mais satisfatório para os próprios interessados. 

 

Dessa forma, é possível entender a Mediação Familiar como um recurso 

optativo para uma definida desavença em que um terceiro coordena o processo 

rumo a uma conciliação na qual as partes envolvidas se sintam satisfeitas. 

A Mediação Familiar foi instituída pela Resolução nº 11/2001-TJ/SC. É um 

recurso mais acessível para solucionar conflitos familiares, como guarda de filhos, 

modificação da guarda, divórcio e alimentos. Decidir não é a função do mediador, 

que pode ser advogado, psicólogo, assistente social, pedagogo. Ele somente 

direciona as partes para que cheguem a uma decisão que atenda o interesse dos 

filhos. 

Porém, ainda que o juiz conte com a cooperação de peritos judiciais como 

assistentes sociais e psicólogos para que os fatos sejam averiguados, a fim de que 

a lei seja melhor aplicada, na maioria das vezes não é capaz de resolver o conflito 

familiar. “Assim, apesar da aparente solução por meio da sentença judicial, as 

pessoas vão encontrar outras fórmulas judiciais para continuar um relacionamento 

insatisfatório, porém impossível de ser extinto pela via jurídica”. (SILVA, 2008, p. 

162-163). 

Quintas (2009, p. 98) destaca que “É através da mediação que a Justiça 

devolve à família o poder de decidir seu futuro, além de ser uma forma de pacificar 

os conflitos”. 

Segundo Silva (2008, p. 164), “a mediação interdisciplinar é um método 

disponível para prestar apoio aos pais na busca de um modelo ideal de 

compartilhamento do convívio com os filhos, após a ruptura da célula familiar”. 
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Convém lembrar que, a mediação sempre deve ser opcional e nunca uma 

imposição. Pode ser judicial ou extrajudicial. Assim, é necessário que esteja à 

disposição das partes em qualquer fase do processo. Será extrajudicial quando 

concedida por mediador profissional e judicial quando concedida pelo Estado, 

através de serviços públicos. 

A mediação é fundamental no Direito de Família, porque considera as partes 

de um modo que o Poder Judiciário, devido a sua formalidade, não consideraria as 

características, em especial na esfera emocional. A guarda poderá ser estabelecida 

por meio da mediação, não afligindo tanto os filhos. O papel do mediador é buscar 

a melhor solução para todos os envolvidos, particularmente para os filhos. 

 

Na maioria dos casos de família, não se pede ao juiz para dizer o direito, 
mas remediar uma disfunção da comunicação, porque os ex-cônjuges não 
querem, não sabem ou não podem mais falar entre si, como pais, dos 
problemas que definitivamente lhes cabem: a organização da vida de seu 
filho. (SILVA, 2008, p. 168). 

 

E mais: “a Justiça deveria ser o último recurso, quando todas as vias de 

diálogo fracassassem. E aí que se aplica a mediação familiar, ajuda preciosa ao 

juiz. Ela oferece às partes um espaço de diálogo e um tempo de compreensão do 

conflito [...]”. (SILVA, 2008, p. 168), 

No entanto, é evidente que a guarda compartilhada faz-se conveniente uma 

vez que ajustes práticos sejam determinados pelos próprios genitores e não por 

imposição judicial. 

 

Portanto, a mediação favorece um acordo de Guarda Compartilhada mais 
sólido, baseado no verdadeiro interesse das partes. Apresenta uma nítida 
visão aos pais da importância e responsabilidade destes na vida de seus 
filhos, o que é fundamental, já que a opção da guarda compartilhada deve 
partir dos pais e exige um bom relacionamento entre eles. (QUINTAS, 
2009.p. 99). 

 

Ao fazer a opção voluntária pela Mediação Familiar e pela Guarda 

Compartilhada, os pais verão que, certamente, os resultados serão os melhores, 

com um maior contentamento para eles e um melhor diálogo, pois os dois 

conseguiram chegar a um acordo, respeitando o melhor interesse dos filhos. 

Enfim, se uma das rejeições da aplicabilidade da Guarda Compartilhada é o 

parco diálogo entre os genitores, a mediação familiar é a solução para essa 

demanda. 
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4.5 Guarda Compartilhada – A Efetividade do Poder Familiar 

 

O Poder Familiar é, por muitas vezes, comparado com a Guarda de Filhos. A 

legislação da Guarda Compartilhada tem o propósito de salientar que os filhos 

conquistaram a não ruptura dos vínculos afetivos, conservando a relação que 

perdurava antes do rompimento do casamento. 

De imediato, a Guarda Compartilhada considera o exercício do direito ao 

convívio e, dessa forma, resguarda os outros poderes característicos do Poder 

Familiar. 

Em compensação, Casabona (2006, p. 249) complementa: 

 

Critica-se a guarda compartilhada sob o fundamento de que o que se 
busca com ela são propostas já contidas no conceito de poder familiar, que 
não é retirado dos pais, mesmo após a dissolução da sociedade conjugal 
[...]. A rigor científico, correto o pensamento. Contudo, desde a doutrina 
mais antiga já se admite que a guarda convencional provoca [...] um 
enfraquecimento do poder familiar. Dizer que aquele que se afasta da 
guarda preserva o poder familiar, sem admissão de restrição [...] é 
esquecer a realidade [...] dos fatos. A guarda compartilhada objetiva 
exatamente dar eficácia plena ao instituto do poder familiar. 

 

Torna-se evidente, então, a concepção de que a Guarda Compartilhada 

procura, nada mais do que a efetivação do exercício do Poder Familiar, não apenas 

na forma jurídica –, conforme a lei já determina que o aludido poder fica intocável 

mesmo perante a Ruptura Conjugal – mas na vida real. É sabido que a concessão 

de outras modalidades de guarda impossibilita que um dos genitores exerça 

plenamente seus direitos e deveres que derivam do Poder Familiar. 

Dessa forma, constata-se que os direitos e deveres originados do Poder 

Familiar não se transformam com a aplicação da Guarda Compartilhada. 

Então, é o momento de considerar as imposições da realidade e reconhecer 

que tanto pai quanto mãe são igualmente responsáveis pelos cuidados, educação, 

saúde e moradia de seus filhos, não atribuindo essa função de poder-dever a 

somente um dos dois. É fundamental, para atender ao melhor interesse dos filhos, 

que sejam educados pelo pai e pela mãe, que convivam com as famílias de ambos, 

independente de existir ou nunca terem existido laços conjugais entre os pais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
O trabalho apresentado mostrou que a Guarda Compartilhada foi um enorme 

progresso alcançado pelo sistema jurídico brasileiro. A concretização dos direitos do 

menor frente à ruptura familiar, conjugal, além da preservação do laço familiar 

pais/filhos, são as características da Guarda Compartilhada, ainda que com os 

inconvenientes resultantes da separação. 

Mesmo que haja grupos contrários à Guarda Compartilhada para o caso de 

pais separados, dizendo ser preciso que se estabeleça outra modalidade de guarda, 

este estudo revelou que a Guarda Compartilhada é a mais adequada, uma vez que 

ela busca uma maior atuação de ambos os pais no dia a dia e na formação dos 

filhos. 

Defende-se, aqui, a aplicação da Guarda Compartilhada, para melhor atender 

o interesse da criança, já que assegura a relação familiar pais e filhos e encarrega, 

de fato, os pais da formação e educação dos filhos. Porém, é inadmissível que os 

pais façam uso da guarda para tornar os filhos causas de discórdia. 

Destaque-se que se a criança já tiver discernimento e sensatez a respeito do 

momento enfrentado, precisa ser ouvida. Sua posição é elementar para a resolução 

final. 

Tomando como base o estudo ora apresentado, entende-se que a Guarda 

Compartilhada não é recomendada apenas quando não existir possibilidades de 

preservar a integridade e o bem estar dos filhos. 

Depois de analisar as outras modalidades de guarda, viu-se que a melhor a 

ser adotada é a compartilhada, porque ela não priva os filhos da presença de 

nenhum dos genitores e, assim, desenvolvem-se com a figura amorosa e física de 

ambos os pais. Ainda que ocorram inúmeras mudanças jurídicas e sociais na 

família, é vital que seja asseverada a manutenção do interesse da criança. 

Colocou-se neste trabalho, ainda, a alienação parental e sua conexão com a 

Guarda Compartilhada, cujo propósito é oportunizar aos filhos o convívio com ambos 

os pais. Entende-se que é uma modalidade de guarda que se presta a reduzir o rol 

de situações em que decorre a alienação parental que, por outro lado, traz danos às 

famílias, uma vez que o guardião que tem a guarda dos filhos os vê como sua 

propriedade, impossibilitando a participação do outro genitor em suas vidas. 
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Em síntese, à vista de uma separação, um rompimento, os filhos não podem 

ficar desprotegidos, necessitando receber cuidados, amor e acompanhamento de 

ambos os pais. Atualmente, a sociedade presencia um “mar” de mal feitos, de 

corrupção e é preciso que a criança, desde o seu nascimento, seja muito bem 

educada a fim de que não se envolva com o que de pior lhe é apresentado. O adulto 

do futuro é o resultado da educação que recebida hoje, então, sobre os pais está a 

enorme o compromisso de prepararem o prosseguimento da relação familiar. 

A Guarda Compartilhada precisa ser considerada, a princípio, como uma 

atitude, como representação de uma mentalidade em que tanto o pai quanto a mãe 

são, da mesma forma, indispensáveis aos filhos em qualquer fase de suas vidas e, 

consequentemente, essas relações precisam ser mantidas para a garantia de que a 

efetiva evolução fisioquímica de crianças ou adolescentes envolvidos possa 

acontecer. 

É necessário levar em conta, sempre, a indispensabilidade de uma avaliação 

realista do cumprimento dessa modalidade de guarda, quanto à série de 

circunstâncias e exigências que cada caso retrata, impossibilitando-se a admissão 

preconcebida e sua pouca ou nenhuma funcionalidade. 

Desconsiderar, de princípio, a Guarda Compartilhada como um dos recursos 

possíveis pode prejudicar a efetivação do atendimento ao melhor interesse da 

criança, pode, também, prejudicar ou enfraquecer atividades familiares, resultando, 

constantemente, a ações judiciais, muitas vezes, dispensáveis. É preciso levar em 

conta, como função básica, o desenvolvimento e o interesse da criança, ao fazer 

referências sobre questões relacionadas à guarda. 
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