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RESUMO 

A presente monografia vem a princípio alcançar o entendimento da guarda 

compartilhada, observado os copiosos elementos em relação ao referenciado 

tema, tendo como pilares o assentamento dos possíveis prejuízos da alienação 

parental. Examinando o decorrer histórico evolutivo da guarda compartilhada e 

sua previsões estabelecidas na norma jurídica brasileira, de modo a alcançar o 

entendimento  relacionados à guarda compartilhada e a alienação 

parental. Constata-se por intermédio da atual jurisprudência que a guarda 

compartilhada traduz-se de suma importância ao instrumento de controle da 

alienação parental, todavia, estando instruída a um campo bem-proporcionado 

entre as partes e a consonância no que se refere às circunstâncias e 

responsabilidades para com a prole, posto que, não se pode deste modo, 

sobrepor de forma generalizada aos casos práticos, em que não há 

consonância entre as partes onde o ambiente é descortês e volúvel. 

Palavra-chave: Alienação Parenta. Guarda Compartilhada.Consonância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The present monograph at first reaches the understanding of the shared guard, 

observing the copious elements in relation to the referenced theme, having as 

pillars the settlement of the possible damages of the parental alienation. 

Examining the evolutionary historical course of shared custody and its 

predictions established in the Brazilian legal norm, in order to reach the 

understanding related to shared custody and parental alienation. It can be seen 

from current jurisprudence that shared custody is of paramount importance to 

the parental alienation control instrument, however, being instructed in a well-

proportioned field between the parties and the consonance with regard to 

circumstances and responsibilities to the offspring, since, in this way, we can 

not overlap in a generalized way with practical cases, where there is no 

consonance between the parts where the environment is discourteous and 

voluble. 

 

Keyword: Alienation Relative. Shared Guard.Consonance. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de curso foi fundado a partir do tema ‘Guarda 

Compartilhada com reflexos na Alienação Parental’, abordado em inúmeros 

aspectos relacionados ao instituto em comento, através cujo filho pode 

conviver, simultaneamente, com a mãe e o pai, de modo a integrar em duas 

culturas diversas, bem como sua educação diversificada podendo vir a 

prejudicar a assimilação das ordens vindas dos pais, havendo situações 

conflitantes e contraditórias entre os pais. Este tema tem sua abordagem um 

tanto comentada e discutida no âmbito do Direito de Família visando à 

necessidade da convivência do infante com suas progênies, desta feita, 

formulando uma melhor estruturação social, psicológica e cultural. 

Por conta da finalidade para com o Direito Civil, a escolha deste tema 

estimulou o interesse a este tema, haja vista os constantes casos em que se 

ver em conflitos a situação dos filhos perante seus progenitores, conflitos estes 

a respeito da partilha de seus direitos. Esse estudo ajudou imediatamente para 

formação acadêmica no âmbito do Direito Civil, principalmente, no que 

corresponde ao tema apresentado, proporcionando uma forma elucidativa a 

sociedade, quanto aos problemas constantes que norteiam o campo da guarda 

compartilhada, em especialmente o meio acadêmico. 

O âmbito escolhido ao estudo foi o Direito Civil, especificamente, o 

Direito de Família, abordando aspectos históricos e legais, mormente a guarda 

compartilhada, permitindo-se uma efetiva conotação permitindo a verificação e 

análise da validade da tipicidade de guarda se seus aspectos para a formação 

social, psicológica e cultural das proles. 

A problemática em estudo pode ser alcançada de modo eficaz de 

acordo com os seguintes questionamentos. Qual a previsão estabelecida no 

ordenamento jurídico brasileiro em detrimento a guarda compartilhada? O que 

é alienação parental e qual seu prejuízo na formação do infante? Qual 

entendimento praticado dos tribunais em relação à guarda compartilhada? 

O objetivo geral desta pesquisa bibliográfica é analisar os vários fatores 

relacionados a guarda compartilhada tendo como base a observação prováveis 



prejuízos à alienação parental. Os objetivos específicos são: analisar o 

histórico evolutivo da guarda compartilhada e sua previsão legal brasileira; 

buscar compreender as questões referentes a guarda compartilhada e a 

alienação parental, abordando seus prováveis prejuízos para a formação do 

infante, moral, social e psicológico; alçar através de jurisprudências o 

entendimento contemporâneo acerca da guarda compartilhada. 

A metodologia utilizada com ponto de partida para abordagem do tema 

foi o de compilação ou bibliográfico, mediante consulta, leitura e análise de 

livros, artigos científicos e da legislação brasileira vigente, principalmente a 

nossa Carta Maior, Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a 

Lei n° 11.698, de 13 de junho de 2008 e a Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 

2002 – o nosso incrível Código Civil. 

A guarda compartilhada estabelecida no artigo 1.583, §1° do Código 

Civil de 2002, possuindo significado de guarda conjunta à obrigações conjuntas 

e mútuas de ambos os pais, mesmo na falta de convivência de um deles por 

ambientes diversos de subsistências aos dos filhos, possui responsabilidades 

comuns perante estes. Desta feita, verifica-se a relevância da guarda 

compartilhada, resultando a guarda unilateral em segundo plano, objetivando 

minorar ao máximo o sucesso da alienação parental. 

A lei traz em seu esboço a guarda compartilhada ressalvando o objeto 

da prole, pormenorizando como sendo a certeza o desfrute dos aspectos 

paternos igualmente mediante assistência das funções referente à família e do 

poder familiar. A perspectiva proposta neste trabalho não pode ser visado com 

olhar de insignificância ao âmbito civil, mas sim, o seu desempenho quanto a 

ciência, trazendo a importância da questão e o papel dos pai quanto a 

representação de seus filhos. 

Tal instituto busca obter e manter frente à alta importância de postura 

no que se refere a maturidade e coerência mental para com os filhos, ambos 

detém a igualdade magnitude perante os filhos independente da faixa etária do 

destes, deste modo os laços deverão ser mantidos, para que possa manter-se 

evolutiva e favorável o estado mental e física das proles. 



Esta monografia está classificado em três titulações básicas, outrossim, 

devendo ser composto de três capítulos. O primeiro trará a definição da guarda 

e caracterizará os diversos tipos cujo guarda se proporciona. O segundo 

noutrora, destina-se acarretar um método mais aprofundado à guarda 

compartilhada, bem como, trazendo explicações diante de sua previsão legal e 

a evolução no enquadramento social brasileiro. E por fim, no terceiro capítulo, 

cumprir o presente trabalho reflexões acerca da temática, em suas noções 

práticas analisando os contextos jurisprudenciais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 - DA GUARDA 

Neste capítulo abordaremos a cerca, trazendo em seu esboço sua 

conceituação caracterizando-o de modo a nos permitir um bom entendimento, 

em seguida apresentaremos um breve histórico à luz de nossa legislação, 

apresentando de forma explicativa os tipos de guarda. 

 

1.1 Histórico à luz da legislação brasileira 

Na precisa necessidade de tratarmos do poder familiar é indispensável 

uma análise quanto à antiguidade, apurando assim, as premissas dadas à 

época. Friedrich Engels, em suas críticas não definia uma época especifica 

para a formação de uma família, mas definia em tempo como uma família em 

estado selvagem, barbárie, e civilizada.(ENGELS, 2000, p.22). 

O campo jurídico titulado como Direito de Família, ao longo dos anos, 

vem passando por mudanças significativas para a conceituação de família, mas 

precisamente com a criação da Constituição Federal de 1988. Com essa 

mudança o papel do homem como o ser “alfa” da família, ou seja, o homem 

quem detinha o poder, o controle, e a obrigação de manter sua família. 

(GRISARD FILHO, 2013). 

No século XIX contexto de guarda era do pai dado às circunstâncias 

econômicas da família que se concentrava ao detentor do poder familiar que 

era o pai. No âmbito do poder familiar brasileiro a conjuntura de guarda se deu 

na década de 1930 em um cenário condescendente de pai tanto no contexto 

econômico quanto ao poder de família detida por este, ficando ao encargo das 

mães a parte domestica da família e tão somente esta. Desta forma afirma 

Maria Berenice Dias: 

 

Historicamente os filhos ficavam sob a guarda materna, por absoluta 
incompetência dos homens de desempenhar as funções de mater-
nagem. Sempre foi proibido aos meninos brincar de boneca, entrar na 
cozinha. Claro que não tinham como adquirir qualquer habilidade 
para cuidar dos filhos. Assim, mais do que natural que essas tarefas 
fossem desempenhadas exclusivamente pelas mães: quem pariu que 
embale! Quando da separação, os filhos só podiam ficar com a mãe 
(DIAS, 2010, p. 01). 



 

Conquanto no século XX as pessoas respeitavam os ditames 

tradicionais do matrimônio, trazendo consigo a responsabilidade de se 

guardar os ditames familiares como instituto sagrado. Neste momento 

histórico a figura masculina detinha o poder familiar social e econômico a fim 

de se responsabilizar pelo sustento de sua família. (VASSAL, 2012, p. 126). 

Paulatinamente as distinções na sociedade foram acontecendo, 

dessarte, outros fatores foram alterando a composição do conjunto nuclear de 

família. Neste sentido, com o surgimento da separação surge da mesma forma 

a Lei nº. 6.515/77, chamada Lei do Divórcio, das quais o efeito se dá na 

legalização da separação, dissolução ou cessação do casamento, expresso no 

art. 1° desta lei. Com isso, neste devido procedimento a guarda dos filhos se 

instalava, no copioso, nas mãos da mãe e a obrigação de arcar com a 

formação pessoal econômica de prover-lhes susto. (CAHALI, 2002). 

No entanto, a mulher vem mostrando sua capacidade de direcionar a 

sociedade conjugal. Nos dias que correm, as mulheres vêm sendo inseridas 

no mercado de trabalho, o que as fazem também ocuparem um papel fora do 

âmbito familiar. O que distingui totalmente da antiguidade, onde o papel da 

mulher nada mais era que cuidar de sua casa, filhos e marido, onde não lhes 

eram conferidos os mesmos atributos dados aos chefes de família. 

(GRISARD FILHO, 2013). 

A sociedade veio abrindo espaço para as mulheres, no trabalho, na 

política, em vários outros âmbitos sociais fazendo valer-se o principio da 

igualdade, princípio este que se reflete na guarda dos filhos, apreciando o 

pátrio poder não só os pais na família, mas também a mãe. Assim dita 

Hildeberto Forte Daltro Filho: 

 

Com o passar do tempo, as coisas foram ficando mais brandas e o 
poder foi sendo relativizado. As mulheres também foram 
conquistando espaço até chagarmos ao modelo que temos hoje de 
divisão igualitária do poder familiar entre os pais. Uma vez que o 
pátrio poder não é mais exercido apenas pelo pai, mas também pela 
mãe, veio a ser substituído em nossa legislação por poder familiar 
que é mais coerente (DALTRO FILHO, 2014, p. 118). 



 

A evolução da guarda como instituto não se deu no mesmo ritmo das 

mudanças social ocorrida ao longo do século XX, evidenciando o interromper 

da história. Mesmo na mudança da sociedade no sentido econômico, nítida 

pelo admissão da mulher na área do trabalho. Desde o seguinte momento 

histórico os valores sociais vêm se modificando gradativamente revelando a 

imagem feminina como mãe, indo além, mostrando a capacidade feminina de 

ser alguém fora de casa, uma brilhante profissional. (PRIZATTO, 2013, p. 108). 

Advindo fatores que norteiam as mudanças históricas da sociedade 

dentre o final do século XX e o encetamento do século XXI, passou-se o 

conceito guarda de disputa de poderes de família entre os pais para o conceito 

que melhor define o progenitor de maiores conjunturas financeiras, salvante os 

casos de acordo entre as partes, como assim menciona a Lei do Divórcio n° 

6.515/77 ditando: 

 

A promulgação da Lei do Divórcio, nº. 6.515, em 1977, objetivou 
legalizar a prática de separações de fato que aconteciam na 
sociedade. Quando o casal se separava, era comum que as mães 
permanecessem com os filhos. Cabia ao paio encargo de sustentá-
los. A partir desta lei, ocorreuuma grande mudança em relação à 
guarda  pós ruptura conjugal, desfazendo dessa forma  os valores do 
inicio do século. Porém, após essa transformação, o instituto da 
guarda ficou um bom tempo estático. (BELLO, 2012, p.02) 

 

Mesmo com a alteração social sofrida ao longo dos tempos, nas trocas 

de valores, ao depender do ponto vista social, ou nas mudanças dadas à 

sociedade atual, de modo exclusivo aos ditames narrados, no que concerne ao 

cuidado e convivência para com seus filhos, observa-se em alguns casos a 

guarda dos filhos vierem ressaltar para com a figura paterna, embora 

promissora seja a mãe. Brindando a trajetória da guarda pelo Brasil no seu 

desenvolver, ressalta-se: 

 

No Brasil, antes do advento da Lei n. 11.698, de 13 de junho de 2008, 
que instituiu a guarda compartilhada no nosso ordenamento jurídico, 
a guarda unilateral materna era a regra. Até então, ordinariamente, a 



mãe só não ficava com a guarda nos casos em que sua conduta era 
comprovadamente nociva à prole. Atualmente, no entanto, as duas 
possibilidades previstas em lei – guarda unilateral (materna ou 
paterna) e guarda compartilhada – não focam especificamente a 
conduta da mãe ou do pai. A partir de uma mudança de perspectiva, 
passou-se a considerar, sobretudo, o bem-estar dos filhos 
(SCHNEEBELI; MENANDRO, 2014, p. 2). 

 

Não obstante se deixar prevalecer a ideia de guarda tida pela mãe, 

observado os acervos no ordenamento jurídico brasileiro, insta que trata de 

modelo de guarda obsoleto utilizado pelos tribunais, de forma antiquada. 

Constata-se, no entanto casos em que julgados optam por resguarda os 

direitos de guarda para com os pais de modo a resguarda o direito ao principio 

da igualdade, deixando de lado até mesmo as diretrizes cuja dita regras em 

que homem e mulher tem seu devido lugar. Observando ainda, que nesses 

julgados versa-se tanto para pai quanto para mãe, considerando a atual 

situação e funções, como no caso típico das domésticas cessando a separação 

e visão por gênero. 

 

Nessa dicotomia entre o público e o privado se consubstanciou a 
divisão sexual do trabalho, homens provedores e mulheres 
cuidadoras. Assim, durante um período considerável de tempo, as 
atribuições sociais, ao mesmo tempo que limitavam as mulheres a 
permanecerem no espaço privado, delegavam aos homens, como 
"destino natural", o espaço público. Com as transformações no 
cenário socioeconômico, com as revoluções culturais e a força do 
movimento feminista no século XX, novas configurações sociais 
foram surgindo, fragilizando de modo conjunto a dicotomia entre 
público e privado e o modelo homem provedor e mulher cuidadora. 
(SOUZA, GUEDES, 2016). 

 

Com essa mudanças social e jurídico sobrevindo da separação, os pais 

vem optando por outros moldes de guarda, como no caso de alternância de 

visitas, regulamentação de hora e dia de visita tida pelos pais ou responsáveis 

legal. Desta feita, emerge a Lei n° 11.441 de 4 de janeiro de 2007, resultando 

uma mudança significativa na Lei ° 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de 

processo Civil, traz consigo a possibilidade de se demandar o inventario, 

partilha, separação consensual e divórcio consensual por meio de processo 

administrativo. 



Em meio aos atuais fenômenos do âmbito familiar, perfazendo-se na 

esfera social, político e jurídico afastam-se da premissa de matrimônio e 

vínculo de sangue para se permitir ao vínculo afetivo identificado pelo 

engajamento correspondente, pela solidariedade, pela vida em comum, 

satisfação, dentre outros. (PRIZATTO, 2013, p. 214). 

Na qualidade legislativa as mudanças sociais viabilizam no plano do 

divorcio e separação consensual a elucidação benévolo de guarda, alimentos e 

outros aspectos que vinculam as partes no âmbito do interesse entre estas de 

modo a ajuda-los. Na vinculação da alternância da real jurisdição destaca-se: 

 

[...] a mudança na legislação pátria se deve a diversos fatores, dentre 

eles as contundentes reivindicações daqueles que não detinham a 

guarda de suas crianças e as distintas investigações efetuadas a 

respeito dos desdobramentos do rompimento conjugal para pais e 

filhos — o que incluía o exame das disposições de guarda (BRITO; 

GONÇALVES, 2013, p. 1). 

 

De acordo com o artigo 227 da nossa Magna Carta de 1988, 

resguarda-se os plenos direitos de proteção as crianças e adolescentes, cujos, 

filhos menos, antepondo-os no que se refere ao devido tratamento. Defronte 

dos aparos constitucionais e infraconstitucionais de proteção ao menor, como o 

ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, fina nítido que a separação e o 

divórcio não eximem da obrigação de cuidado para com seus filhos e da 

assistência necessário para o desenvolvimento integral. Outrossim, na esfera 

legislativa a separação não extingue o poder familiar. 

 

1.2. Guarda: conceituação. 

Consoante estipula o dicionário de Candido de Figueiredo de 1913 a 

palavra guarda significa “Acto ou efeito de guardar. Cuidado, Vigilância, a 

respeito de alguma coisa ou pessoa. Amparo”. Preliminarmente, o vocábulo 

significava vigiar, cuidar de algo, logo após expandindo-se em poder ter algo 

em lugar seguro. 



A palavra guarda provem do alemão, wargem, do inglês warden, e do 

francês garde utilizado para referenciar a sentido de proteger. No que se refere 

ao direitos e deveres dos pais as suas filiações, visando aos menores. Já 

língua Portuguesa traz a expressão de guarda com inúmeros significados, 

realçando-se neste presente estudo a ‘guarda civil’. (BUENO, 2000, p. 397). 

Em uma interpretação ampla o conceito de guarda consiste em 

ponderações envolvendo todo seu acrescento, o que incide no aspecto mais 

importante da tutela que é o bem-estar e a proteção da prole, como ser 

humano dependente, vinculado ao princípio da dignidade. (PRIZATTO, 2013, p. 

27). 

A guarda engloba a receptividade da pessoa ao lar, a sua proteção e 

seu aprovisionamento do sustento, e alimento, dentre outras necessidades 

básicas para o sustento humano. Visto a complexidade de ditar a certa de sua 

conceituação. Nesse sentido insta salientar o exposto no trecho destacado: 

 

A guarda é um dos atributos do poder familiar, previsto nos artigos 

1.630 a 1.638 do Código Civil, competindo aos genitores o exercício, 

com o reforço do artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

podendo ser atribuída a qualquer pessoa habilitada a exercê-la: a 

guarda obriga à prestação de assistência material, moral e 

educacional à criança ou adolescente (BELLO, 2012, p. 1). 

 

A guarda é um instituto resguardado pelo Código Civil previsto no artigo 

1.583, característico de conceituação dada ainda pelo artigo 33 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente. Destarte, a guarda é proveniente do poder familiar 

como especifica os artigos 1.630 e 1.638 do Código Civil de 2002, onde 

destaca que “os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”. 

No artigo 1.638, aborda que: 

 

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 



IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente 
(BRASIL, 2002, online). 

 

Faz-se necessário, no que diz respeito a guarda, a diferenciação entre 

dois institutos, que concerne a perspectiva jurídica, do pátrio poder no qual 

provem do sustento, educação, honra, dentre outros valores. E a guarda no 

sentido físico, onde se detém a ideia de posse ou custódia.(CASABONA, 2006, 

p. 111). 

Insta salientar a singularização entre guarda física e guarda jurídica, 

uma vez que nesta trata-se com contato físico, noutra de convivência com os 

filhos em uma mesma casa compartilhando de coisas em comum. Assim 

sendo, a guarda jurídica não depende de guarda física, e sim, se constitui no 

direito de determinar a vida da prole. O genitor, na grande maioria das vezes 

detém a guarda física e não jurídica. (DALTRO FILHO, 2014, p. 119). 

 

1.3. Espécies de guarda. 

O Código Civil em seu artigo 1.583, expressa que há dois tipos de 

guarda: (i) unilateral a qual atribuía a um dos genitores ou aquele que tomasse 

a responsabilidade do menor, isto é, o genitor que melhor apresentasse 

condições para ofertar afeto, carinho, saúde, segurança para com o grupo 

familiar, outrossim, aquele que não possui a guarda fica obrigado a 

supervisionar o interesse da prole; (ii) compartilhada, nesta divide-se a 

responsabilidade sobre o cuidado dos filhos, concomitante sobre o exercício de 

direitos e deveres dos genitores que não vivem juntos, compartilhando-os no 

que se refere ao exercício do poder familiar. Assim, vale ressaltar: 

 

O Código Civil Brasileiro (Lei n. 10.406, 2002) prevê, dois tipos de 

guarda, a unilateral e a compartilhada. Na primeira, o genitor guardião 

é responsável pelos cuidados diários com higiene, alimentação, 

saúde, educação, segurança etc., ou seja, pela criação dos filhos. 

Estes moram com o guardião e recebem visitas do não-guardião, que 

tem o direito-dever de visita e o encargo de supervisionar os 

interesses dos filhos. Na guarda compartilhada ambos os genitores 

são guardiões, corresponsáveis pelos filhos em todas as esferas da 



vida, independente da moradia dos filhos. O que caracteriza o 

compartilhamento não é o fato de os filhos morarem em duas casas, 

mas a divisão das responsabilidades parentais por ambos os 

genitores, tal como o fariam se mantivessem relacionamento conjugal 

(SCHNEEBELI; MENANDRO, 2014, p. 2). 

Sem desvalorizar ou desrespeitar o citado em lei é válido esmiuçar 

guarda conforma elaborado a seguir: 

 

a. Comum ou Originária. 

Esta modalidade diz respeito guarda advinda do matrimônio ou da 

união estável, da qual decorre a paternidade e a maternidade, onde sem curso 

processual, os papeis são colhidos plenamente no poder familiar no chamado 

curso natural da vida que se dá pelos genitores. Destarte, guarda feita na 

constância do casamento ou da união estável, dividida entre os genitores por 

serem eles os detentores do poder familiar. (DALTRO FILHO, 2014, p. 119). 

 

b. Guarda Judicial. 

 Com a disposição procedente da Lei do Divórcio e consigo o 

surgimento jurídico da separação, dissolução e cessação do casamento ou da 

união estável, ressalvado o princípio do melhor interesse do menor, a fazer 

valer o julgador a melhor modalidade de guarda quais sejam: guarda única; 

guarda alternada; guarda dividida ou nidação; guarda compartilhada. 

Tal princípio exerce um papel de suma importância caracterizando a 

criança ou adolescente como sujeito, ou seja, tratando-o como ser humano e 

não objeto. Caso em que a separação de um casal se dê por meio judicial o 

magistrado poderá vir a decidir em favor de um dos pais, momento este 

transitório até que seja julgado, sendo assim provisório não listado no rol de 

modalidades de guarda. (AKEL, 2009, p.104). 

 

c. Guarda Unilateral. 



Esta modalidade de guarda caracteriza-se pela concentração do poder 

familiar em somente um dos genitores obrigando ao outro o dever de 

supervisionar os interesses de sua prole. Como comprova o exposto a seguir: 

 

Por essa modalidade, um dos genitores fica com o encargo físico do 
cuidado aos filhos, cabendo ao outro exercer as visitas. A 
determinação sobre a qual dos pais será atribuída a guarda e 
consequentemente o exercício mais efetivo do poder familiar, pode 
ser feita de dois modos: por acordo dos pais ou mediante decisão 
judicial. Este tipo de guarda não prevê a cisão ou diminuição dos 
atributos advindos do poder familiar, eis que ambos os pais 
continuam responsáveis pelos filhos (BELLO, 2012, p. 4). 

 

Diante da dissolução da relação conjugal, torna-se normal das 

decisões de judicias recaírem de forma unilateral, definindo que um dos pais 

detém a guarda material do filho, quanto que a guarda jurídica sobrevém 

ambos os pais, tendo direitos e deveres em relação a seus filhos. 

 

d. Guarda Alternada 

A guarda alternada é um tipo de guarda não defendida pelo Código 

Civil e sim defendida de forma doutrinária e jurisprudencial, prevendo o Código 

somente a guarda unilateral e a guarda compartilhada. Nesta modalidade, por 

sua vez, a residência do menor dar-se-ia de forma intercalada, desta feita 

permanecendo cada semana, por exemplo, com cada genitor. 

Conquanto, no qual cada genitor tem a posse da guarda exclusiva do 

infante, interpoladas, definindo-se o tempo para cada genitor. Neste caso, o 

dever de selar pelo infante e do genitor que estiver com sua posse no 

momento, é quem detém a guarda. Outrossim, tanto guarda física quanto a 

guarda  jurídica é de inteira responsabilidades dos pais sobre o infante, 

revezando um com o outro. Desta forma, torna-se um detrimento educacional 

uma vez que os filhos tendem a mudar de comportamento e culturas diferentes 

quando voltam para casa do outro genitor.(DALTRO FILHO, 2014, p. 119). 



Recusa se faz a ambiguidade entre guarda alternada e guarda 

compartilha, vez que está se dá em um direito e dever simultâneo dos pais 

para com seus filhos no que compete a responsabilidade jurídica e as tomadas 

de decisões.(GALVÃO, 2012, p. 88).. 

Conforme dita o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei n° 8.069 de 

13 de julho de 1990, a criança e o adolescente são sujeitos em 

desenvolvimento. De acordo com esta afirmativa dada à norma legal, diversos 

doutrinadores discordam com a modalidade de guarda tratada por atrapalhar o 

crescimento dos infantes, desestruturando a vida e a harmonia familiar. 

 

e. Guarda dividida ou nidação 

Segundo Pablo StolzeGagliano e Rodolfo Pamplona Filho, quando os 

filhos permanecem com sua habitação na mesma casa onde residiam os pais 

com visitações de um dos pais que não possui a guarda, de modo a revezar os 

pais a companhia dos filhos, tal modalidade se destaca nos países europeus, 

na qual acaba por distanciar um dos pais do convívio do filho, necessitando, 

portanto, os genitores manterem duas casas além da que morariam de tempo 

em tempo com seu filho. Destaca-se, portanto: 

 

[...] espécie de guarda em que a criança permanece morando na 

mesma casa, tendo seus hábitos e rotinas preservados, competindo 

aos pais, em períodos alternados, revezarem-se nos cuidados com o 

filho. É um modelo raro e de difícil aplicação frente à realidade social 

do nosso país, pois seria necessário que cada genitor mantivesse 

uma residência, além da casa onde morariam, por certo período de 

tempo, com o infante (BELLO, 2012, p. 4). 

 

 

f. Guarda Compartilhada 

A guarda compartilhada que passou a ter redação após o advento da 

Lei n° 13.058 de 22 de Dezembro de 2014 é uma modalidade que veio para 

ampliar os direitos e deveres dos pais para com seus filhos, proporcionando um 



maior convívio afetivo entre a família, não constituindo uma alienação parental 

o que necessariamente se dá na guarda unilateral, ou seja, um 

compartilhamento obrigatório da custodia.(ROSA, 2015, p. 123). 

O principal aspecto da guarda compartilha é que neste caso as 

decisões que tiverem de ser tomadas deveram ser tomadas por ambos os pais, 

pois a guarda é dos dois, o que diferencia da guarda unilateral onde somente 

um dos genitores possui a guarda enquanto o outro o dever de supervisionar. 

(DIAS, 2009). 

Em detrimento aos fatos elencados até o presente momento, é claro 

que o objeto temático traz um rol de possibilidades de decisão em razão das 

espécies existentes. Em razão desta, a apuração e definição levando em 

consideração alguns critérios metodológicos aplicados ao caso concreto, como 

por exemplo, a observação social e psicológico visando sempre o interesse dos 

infantes e no melhor a se proporcionar a educação destes como instituto de 

proteção dos filhos. Insta apresentar: 

 

A separação de um casal não retira de nenhum dos genitores o dever 

de cuidado, assistência e proteção aos filhos enquanto não atingirem 

a maioridade civil (art. 1.632 Código Civil). O fim do casamento ou da 

união estável não deve comprometer a continuidade dos vínculos 

parentais, porquanto o exercício do Poder Familiar não deixa de 

existir com a separação (BELLO, 2012, p. 3). 

 

Com observância ao texto aclarado previamente, evidencia-se que a 

responsabilidade das proles pertence a ambos os pais, o que merece um olhar 

especial à guarda compartilhada. Por ser de suma importância para o meio 

social atual este Instituto será mais bem aclarado no seguinte Capítulo. 

 

 

 

 



CAPÍTULO 2 – DA GUARDA COMPARTILHADA 

Neste capítulo abordaremos a cerca, trazendo em seu contexto sua 

Previsão Legal, em seguida apresentaremos sua evolução no Direito 

Comparado, apresentando as mudanças ocorridas no Direito, não só Brasileiro, 

que deram causa ao surgimento da guarda compartilhada em suas vertentes 

atuais.  

 

2.1. Previsão legal da guarda compartilhada 

O nascimento da guarda compartilhada surgiu em prol das 

necessidades advindas das súbitas mudanças que se verificou na sociedade 

ao longo da história, questões que obrigou o Direito a indispensável busca 

pertinente a seus preceitos que detrimento a realidade obtida e ao contexto 

existente. (GALVÂO, 2012, p. 97). 

Quanto ao análise histórica da guarda compartilhada dá-se que, aos 

anos de 1960 já existida estudos na Inglaterra que abordasse sobre a guarda 

compartilhada, onde o Tribunal Inglês julgou em 1964 um caso conhecido 

como Clissold. Visto isto, entende-se que como marco fundamental ao 

nascimento do instituto da guarda compartilhada deu-se ao caso supracitado 

ao território britânico. 

Maria Berenice Dias (2010, p. 1), notoriamente aduz: 

 

Com a nova lei vai correr verdadeira mudança do paradigma jurídico. 
A guarda compartilhada pode ser fixada por consenso ou por 
determinação judicial (CC 1.583, § 4º). Caso não estipulada na ação 
de separação, divórcio ou dissolução da união estável, há a 
possibilidade de ser buscada em demanda autônoma. Também pode 
ser requerida por qualquer dos pais em ação própria (CC 1.584, I). 
Caso um dos genitores não aceite, deve o juiz determiná-la de ofício 
ou a requerimento do Ministério Público. Mesmo que tenham os pais 
definido a guarda unilateral, há a possibilidade de um delespleitear a 
alteração. Mesmo se ambos os pais discordarem, o juiz pode impor 
com o compartilhamento, contanto que tenha por comprovado sua 
viabilidade. 

 



Após este acontecimento a guarda compartilhada se espalhou pe 

Europa expondo-se indubitavelmente a parir de 1976, contribuindo para a 

redução das injustiças posta pela guarda unilateral, salientando a relevância da 

presença de ambos os pais na educação de seus filhos. 

A busca da proteção ao menor foi melhor visada com o advento da 

Segunda Guerra Mundial, com a criação da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança em 1959, com o principal objetivo de proteger os infantes 

de atrocidades de forma que a totalidade mundial tivesse o devido 

conhecimento da importância dos cuidados devidos ao menores. No entanto, o 

citado Diploma Internacional somente teve aprovação em 1989 pela 

Assembleia geral das Nações unidas. 

A expectativa acerca da guarda compartilhada tem como base o artigo 

5° da Constituição Federal de 1988, que expõe a igualdade de direitos entre 

homens e mulheres, estendendo-se, assim, a sociedade conjugal, arrematada 

no paragrafo 5° do artigo 226 do mesmo Diploma, como transcorrido ao 

tratamento dado no mesmo ordenamento jurídico em seu artigo 227, em trata 

da proteção da criança. A lei n° 8.069 de 13 de julho de 1990, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, comtempla os mesmos aspectos o qual a 

Constituição protege em respeito a criança e ao adolescente. 

A criança á luz da norma jurídica menores é sujeito formado através de 

várias sentidos, física, emocional, psicológica e social. Assim sendo, constitui-

se a previsão normativa em assegurar o íntegro desenvolvimento de todos 

esses fundamentos, atingindo a garantia de forma plena no tocante ao direito À 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência com a família. 

Portanto, enfatiza-se que o exercício de lei menorista é protetiva e não 

restritiva, visto que prever e confronta toda variedade que diz respeito a 

negligencia, discriminação, exploração ou violência que possa viabilizar um 

problema quanto a educação e criação da criança. 

Este berço normativo abordado é elemento chave do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que vem comutar o já revogado Código de Menores, 

Lei n° 6697 de 10 de outubro de 1979, procedendo em elevado avanço em face 



da proteção da criança e do adolescente, preservando seus direito 

fundamentais em conformidade com a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem de 1948. 

Os direitos dos menores abarca o hall dos direitos humanos, outrossim, 

são de realização de responsabilidade obrigatória, principalmente por países 

signatários de pactos, acordo e tratados internacionais, destacando-se entre 

elas a, Convenção das Nações Unidas acerca dos Direitos da Criança de 1989 

(GOMES, 2009, p5). 

Materializada no Estatuto da Criança e do Adolescente e 

fundamentada no princípio da proteção integral, dessemelhante ao que se 

refere à legislação anterior, em se tratando do designado Código de Menores, 

lei n° 6697/79. Por intermédio do principio da proteção integral é reconhecido 

os direitos fundamentais da pessoa humana, bem como os relativos à pessoa 

em desenvolvimento, que é condição peculiar do infante. (CUSTÒDIO, 2008, p. 

27). 

Como legislação infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente auferiu da Carta Magna de 1988 o princípio da proteção integral, 

que impôs amplitude do procedente princípio a todo sujeito de direito. É com 

suporte nesse contexto legal que a abordagem ao infante fica mais 

humanitário, diferentemente do que transpassava na vigência do Código dos 

Menores, expondo a intervenção judicial a crianças e adolescentes nos de 

ameaça ativa ou passiva (SILVA et. Al., 2012, p. 9). Desta feita, tanto a 

Constituição de 1988 quanto a legislação dos menores, infraconstitucional, 

guia-se pela teoria da proteção integral a criança a ao adolescente, avançando 

o efeito de modo prioritário. 

A questão intelectual da criança, em detrimento de sua imaturidade 

física e mental, como ser em desenvolvimento, faz nascer uma nova espécie 

de direitos coletivos e difusos. Com isso, nasce consigo a teoria da proteção 

integral que tem como objetivo proporcionar a seguridade de um pleno 

desenvolvimento físico, psíquico e mental para com as crianças observando 

suas particularidades. (ALVES, 2009, p. 3). 



O Estatuto da Criança e do Adolescente que veio solidar este princípio 

da proteção integral com fulcro no trinômio, quais sejam, respeito, dignidade e 

liberdade, sendo controvérsia a legislação anterior, trazendo ao âmbito legal 

um marco histórico a proteção dos direitos dos menores. Na 

contemporaneidade vigora o menor como titular de direitos e deveres e, não 

comoum simples menor irregular. Valendo ressaltar tais considerações: 

O instituto da guarda encontra-se implicitamente previsto na Constituição 
Federal em seus artigos 227 e 229, que estabelece as responsabilidades 
dos pais para com os filhos e assegura ainda o direito a toda criança a 
ter um guardião para protegê-la, prestando-lhe toda assistência na 
ausência dos genitores (CANEZIN, 2005, p. 7). 

 

Antes da lei já havia posições doutrinárias defensora em que se falava 

que a Constituição de 1988 apreciava de forma implícita o instituto da guarda 

compartilhada. (GOLDENBERG et. al. 2011, p. 2). A constituição federal de 

1988 defende a igualdade de direitos e deveres das pessoas de forma 

individualizada, independentemente, do sexo da pessoa que comtemplem a 

sociedade conjugal, em seu art. 226, §5°, esclarecendo a obrigatoriedade de 

ambos os genitores cumprirem com os deveres pertencentes ao âmbito familiar 

como é a guarda de educação dos filhos. (FIGUEIREDO, 2010, p. 3530). 

 

É importante frisar que a Constituição Federal revolucionou o Direito 
de Família em vários seguimentos da dissolução da sociedade 
conjugal. Tanto é verdade que, o texto constitucional, ao tempo em 
que privilegia um comportamento parental igualitário, ele busca conter 
a fuga da paternidade, colocando em evidência a alternativa 
constitucional de valorização dos relacionamentos familiares 
(SANTOS, 2012, p. 31). 

 

No ano de 1977 os magistrados, resguardados pelo art. 13, da Lei n° 

6.515, tinham a faculdade de definir acerca da guarda, com a pretensãode 

julgar de modo a ser favorável aos menores, havendo a possibilidade de 

aplicação da lei de forma compartilhada adequando-se ao caso concreto, de 

modo a se assegurar na base de equipe Inter profissional de assistência. Em 

1996 instituiu-se a igualdade de direitos e deveres perante os genitores, com 

atributos de proteger o instituto da guarda, sustentando a educação dos filhos 

como sendo comum de ambos, exposto no art. 2° da Lei n° 9.278/96. 



É possível comprovar, em conformidade com o art. 22 do Estatuto da 

Criança e do Adolescente que “ aos pais incumbe o dever de sustento, guarda  

e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 

O Deputado Federal Tilden Santiago, no ano de 2002, propôs projeto 

de lei n° 6.350/02, sob sua autoria, para que acrescentasse dois parágrafos no 

art. 1.586 do Código Civil, com o intuito de o conceito de guarda compartilhada, 

que prevê no parágrafo 2° deste artigo, o parágrafo 1° estabelece que antes da 

homologação da conciliação pelo juiz, este colocaria em evidencia as partes as 

vantagens da guarda compartilhada. (BRANDÃO, 2002, p. 80). 

Doutrinadores assumiram opiniões acerca do projeto de forma crítica, 

haja vista a introdução do conceito, por não ser característico da lei e por ser 

constituída tarefa do juiz, destacando a importância da guarda compartilhada. 

Tudo em posicionamentos contrários ao parágrafo 1°, principalmente, onde 

correntes doutrinárias arguiam que tal guarda deveria ser discutido entre pais e 

filhos, e no surgimento de casos mais complexos, uma assessoria por 

multiprofissionais. Desta maneira, algumas doutrinas optaram pelo projeto do 

Deputado Federal Feu Rosa em consonância do já compreendido, notório o 

conhecimento de que este deputado somente defendia o acréscimo de um 

único parágrafo, onde através de um acordo entre os pais seria decidido o 

futuro de seus filhos. (BRANDÂO, 2002, p80). Seis anos após a tramitação no 

Congresso Nacional, o projeto de lei n° 6.350/02, recebeu aprovação na 

Câmara dos Deputados, em 20 de maio de 2008. (FIGUEIREDO, 2010, p. 

3530). 

No Brasil a guarda compartilhada foi implementada como um instituto 

de Direito Brasileiro fundado na alteração do artigo 1.583 e 1584 da Lei n° 

10.406 de 10 de janeiro de 2002, com alteração dada pela lei n° 11.698 de 13 

de junho de 2008 (BRASIL, 2008, online). Observando-se o marco histórico 

narrado, o instituto da guarda compartilhada existe no Brasil à sete anos, 

considerando-se como instituto relativamente novo. 

Com vista na inovação do Código Cil de 2002, com alteração dada no 

art. 1.583, vesse logo narrado: 



Art. 1.583 A guarda será unilateral ou compartilhada. 
§ 1º Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 
genitores ou alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por guarda 
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 
deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns. 
§ 2º A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores 
condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para 
propiciar aos filhos os seguintes fatores: 
I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar, 
II – saúde e segurança,  
III – educação. 
§ 3º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 
supervisionar os interesses dos filhos (BRASIL, 2002, online). 

 

Observando ainda este artigo, percebe-se dois tipos de guarda, 

destacando-se o prima do compartilhamento, exposta ao texto da lei, com 

interesse na destinação da responsabilidade de modo simultâneo aos 

genitores, evitando a alienação parental. 

Destacado no art. 1.584, de forma explícita as formas de requisição 

das guardas, conforme se observa: 

Art. 1.584 A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser: 
I – requerida por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer 
deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução 
de união estável ou em medida cautelar; 
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 (BRASIL, 2002, online). 

 

Conforme expõe no parágrafo 1° do art. 1.584, do Código Civil de 

2002, é competente o magistrado no instante do acontecimento da audiência 

de conciliação, esclarecer aos pais do se trata a guarda compartilhada, bem 

como sua relevância, a igualdade de direitos e de deveres, e as penalidades, 

observado a lei, em caso de descumprimento das cláusulas estabelecidas em 

audiência. Desta feita, procura-se alcançar a guarda compartilhada. 

Observando o parágrafo 3°, é possível compreender, haja vista a 

instalação da responsabilização dos pais, o magistrado poderá de oficio ou a 

requerimento do Ministério Público requerer diretriz profissionalde área técnica 

pertinente para que possa vir a fundamentar seu entendimento acerca do caso 

concreto. 



Constata ainda, no texto do parágrafo 4° a mudança sem autorização 

ou o descumprimento de cláusula de guarda, sendo esta compartilhada ou não, 

provoca ao processo diminuição de privilégios, outrossim, na redução de horas 

de contato para com suas proles. 

Conforme o parágrafo 5° poderá o magistrado determinar sobre o 

deferimento de guarda ao denominado sujeito que melhor se declare 

harmonizado com o caso, levando em consideração não somente o grau de 

parentesco, mas também a sua afetividade. 

Em 22 de Dezembro de 2014, surge nova alteração ao Código Civil no 

que concerne a guarda compartilhada, dada pela lei n° 13.058/14, alterando os 

arts. 1.583, 1.584 e 1.634 da lei n° 10.406/02, Código Civil, instituindo o termo 

composto ‘guarda compartilhada’, além de discorrer quanto a questões 

relacionadas à sua aplicação. A inovação trazida pela alteração desta lei foi o 

tempo de convívio entre os filhos e os pais, conforme se expõe a seguir: 

Art. 1583 [...] 
§ 2º Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve 
ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo 
em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. 
[...] 
§ 3º Na guarda compartilhada, a cidade considerada base de moradia 
dos filhos será aquela que melhor atender aos interesses dos filhos. 
[...] 
§ 5º A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 
supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal 
supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte legítima para 
solicitar informações e/ou prestação de contas, objetivas ou 
subjetivas, em assuntos ou situações que direta ou indiretamente 
afetem a saúde física e psicológica e a educação de seus filhos 
(BRASIL, 2002, online). 

 

É válido expor a alteração deita no art. 1.585 do Código Civil de 2002 

feito através da lei n° 13.058/14, destacando: 

Art. 1585 Em sede de medida cautelar de separação de corpos, em 
sede de medida cautelar de guarda ou em outra sede de fixação 
liminar de guarda, a decisão sobre guarda de filhos, mesmo que 
provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas 
as partes perante o juiz, salvo se a proteção aos interesses dos filhos 
exigir a concessão de liminar sem oitiva da outra parte, aplicando-se 
as disposições do art. 1584 (BRASIL, 2002, online). 

 



Tratando do poder familiar, o art. 1.634 do Código Civil de 2002, 

estabelecendo que compete aos pais, altivamente a sua condição conjugal, 

rem relação aos seus filhos: 

I – dirigir-lhes a criação e a educação; 
II – exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1584; 
III – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior; 
V – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua 
residência permanente para outro Município; 
VI – nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o 
outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o 
poder familiar; 
VII – representa-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) 
anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos 
em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; 
VIII – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
IX – exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 
próprios de sua idade e condição (BRASIL, 2002, online). 

Haja vista a análise das leis, anteriormente citadas, até o presente 

momento, é possível compreender a licitude e a possibilidade da aplicação da 

guarda compartilhada nas circunstâncias apresentadas ao Direito brasileiro. 

No Código Civil de 2002, não existia a possibilidade em seu texto da 

aplicação da guarda compartilhada, deliberada como um instituto espécie da 

guarda, proporcionando uma necessidade de alteração, principalmente do art. 

1.583 e 1.584, acrescentando os parâmetros. (BRITO; GONÇALVES, 2013, p. 

300). 

Atualmente, no que tange ao artigo 1584 do Código Civil, o §1º 
estabelece que o juiz, na audiência de conciliação, deverá informar 
aos pais o significado da guarda compartilhada, bem como os direitos 
e as responsabilidades de cada um. Essa determinação, 
possivelmente, vem ao encontro de queixas apresentadas por muitos 
pais e mães sobre o desconhecimento em relação ao processo de 
guarda, fato também observado em países diversos (BRITO; 
GONÇALVES, 2013, p. 300). 

 

Em decorrência das mudanças na família padrão, em detrimento das 

alterações sociais, que, mormente vem se instalando gradualmente perante a 

história, estimula a experiência de ambos os genitores se aproximarem de sua 

prole, conforme acontecimentos de separação conjugal, afim de não prejudicar 

os filhos. No parágrafo 2° do art. 1.584 emprega-se a expressão ‘sempre que 

possível’, para que se faça valer a livre escolha pela guarda compartilhada 



frente ao descontentamento de escolhas entre os pais, por em determinados 

casos não caber aplicação deste instituto, ao ver-se a falta de harmonização 

entre os pais. (DALTRO FILHO, 2014, p. 122). 

O habitual instituto da guarda unilateral vem sendo praticada há anos 

ao ver da aplicabilidade da jurisdição brasileira ante a separação conjugal, tem 

se apresentado ineficaz, visto que não alcança as carências dos filhos, muito 

pelo contrário, afeta a convivência afetando o distanciamento de um dos 

genitores da criação e educação dos filhos, o que nos permite a aplicação de 

um novo instituto de guarda que abarque as necessidades existentes para que 

os genitores possam acompanhar o desenvolvimento da criança, decidindo e 

ampliando os dever entre si de responsabilização das proles. 

Apenas em 2008 sucedeu a regulamentação legal da guarda 

compartilhada com o advento da lei n° 11.698, tendo sua aplicação no Código 

civil de 2002. Surge então à partir deste momento o citado diploma legal, 

acrescentado a modalidade compartilhada de guarda, onde pais e mães devem 

definir os cuidados e educação juntos dos filhos. “A nova lei tem sido bem 

recepcionada por parcela significativa de doutrinadores civilistas brasileiros”. 

(DIAS, 2009, p. 401). 

A parte fundamental da lei n° 11.698/08 foi de melhorar a 

regulamentação, que em alguns casos acontece, conforme exposto: 

 

Ainda que existam algumas impropriedades da língua vernácula e 
também notadamente de sistematização, é importante afirmar que a 
Lei nº. 11.698/08 deu um passo relevante para a democratização e 
humanização da guarda jurídica da criança e do adolescente, 
caracterizando a guarda compartilhada como uma solução, se não 
definitiva, pelo menos plausível para a racionalidade conjugal com 
vistas à melhoria da qualidade de vida para o filho do casal separado 
(SANTOS, 2012, p. 40) 

 

Na análise do art. 226, §5° da Constituição Federal de 1988, no tocante 

a família, a criança e o adolescente, de mesmo modo, analisando o Estatuto da 

Criança e do Adolescente e, seu art. 21 e o Código Civil em seu art. 1.586, 



observa-se que mesmo antes da promulgação da lei n° 11.698/08, já se via a 

necessidade do instituto da guarda compartilhada. 

2.2. Evolução do instituto no direito comparado 

O surgimento da guarda compartilhada na história se dá pelos 

doutrinadores Common Law inglês advindo na década de 1960, apontado pelo 

primeiro propósito quanto ao tipo de guarda (SILVA, 2008, p. 60). A expressão 

Common Law é empregada para retratar direito comum, originário das 

decisões dos tribunais, estando com fulcro no sistema jurídico de muitos 

países, dentre eles estão, vale salientar, os Estados Unidos da América e a 

Inglaterra. 

Até o século XIX o Direito inglês conferiu aos pais a guarda dos filhos, 

o que em 1939 com o British act passou a ser transmitido às mães, dando 

origem ao ver doutrinário, a conhecida ‘tender years’, para que os filhos com 

idade menor de sete anos permaneciam com a mãe, fazendo-se provocar a 

presunção maternal. (DALTRO FILHO, 2014, p. 120). 

A Inglaterra tratou da guarda compartilhadadado a reflexão acerca do 

direito de outros países que adotam esse instituto em seu âmbito jurídico, 

destinando minimizar a paralização da educação dos filhos frente a separação 

dos pais. O conceito chegou ao Brasil, inicialmente expressando-se de maneira 

doutrinária, na jurisprudência fortificando-se com a lei n° 11.698/08. (DALTRO 

FILHO, 2014, p. 120-121). 

Até a metade do século 20, os valores da sociedade não reclamavam 
tanto por uma modificação no deferimento da guarda, visto que 
poucas mulheres se arriscavam no mercado de trabalho. Porém, a 
partir da metade do século 20, começou novamente a surgir uma 
modificação no quadro social e econômico da sociedade, e, que 
podemos considerar como o momento em que o instituto da guarda 
se estagnou, não acompanhando a evolução da sociedade, porque 
nessa época eclodiu com uma grande força o reingresso para uns ou 
para outros o verdadeiro começo da mulher no mercado de trabalho 
(PERES, 2002, p. 12). 

 

Mesmo que o entendimento seja visto como novo no Brasil, se 

ponderada na compreensão legal, a guarda compartilhada é realizada há anos, 



de acordo com os acontecimentos na Europa, no Canadá e Estados Unidos da 

América. (DALTRO FILHO, 2014, p. 124). 

O berço da guarda compartilhada pelos ingleses tem sua aplicação 

considerando que aconteceu uma evolução passando o termo a ser 

‘responsabilidade parental conjugal’. (DALTRO FILHO, 2014, p. 124). 

Na França, marcada como berço da guarda compartilhada, este 

instituto prevalece desde os anos de 1976, quando, decorrente concordância 

entre o casal requisita, somente, uma declaração conjunta frente ao magistrado 

para que se efetive o compartilhamento da guarda. (DALTRO FILHO, 2014, p. 

124; SILVA, 2011, p 24). 

Na França, tal ideia surgiu em 1976. O Código Civil Francês 
estabeleceu com a inovação trazida pela Lei Malhuret, que, após a 
oitiva dos filhos menores, o juiz deve fixar a autoridade parental 
(expressão que lá substituiu o termo guarda), de acordo com 
interesses e necessidades dos filhos e, caso fique estabelecida a 
guarda única, o magistrado deverá decidir com quem ficarão. Mas, 
estando o casal de acordo, basta uma declaração conjunta perante o 
Juiz, para que seja decidido pelo compartilhamento da guarda 
(SILVA, 2011, p. 24). 

 

No Canadá, a guarda compartilhada é proferida desde os anos de 

1985, existindo casos onde não se restringe aos pais. Nos anos de 1950 os 

Estados que constitui os Estados Unidos da América, 30 são severos a 

aplicabilidade da guarda compartilhada, com o fundamento de que para a 

criança é extremamente importante o convívio físico e psicológico, mais 

próximo possível, com seus genitores. (DALTRO FILHO, 2014, p. 124). 

A chegada da guarda compartilhada a América do Sul foi dado devido 

adoção deste instituto pelo Uruguai e pela Argentina antes de o Brasil fazê-lo. 

(DALTRO FILHO, 2014, 124). 

Inicia-se a história da guarda no Direito Brasileiro com o advento do 

decreto n° 181 de 1890, instituindo a guarda dos filhos ao genitor que não tinha 

culpa pela separação conjugal, definida na época, divórcio incentivado por 

sevícia ou injúria grave ou abandono espontâneo do domicílio conjugal dado o 

espaço de tempo de vinte e quatro meses seguidos. (CAHALI, 2005, p. 39). 



O Código Civil de 1916 cuidou da guarda através do instituto do 

casamento, por ser considerado à época base da família e facilitava um 

tratamento preconceituoso de acordo com os filhos nascidos fora do 

casamento. 

Na inexistência do formato de dissolução do casamento havida por 

divórcio, o Código Civil de 1916 em seus art. 325 a 328 proporcionou 

abordagem a proteção das proles diante a dissolução do casamento, dando 

aos pais a possibilidade de acordo sobre a guarda dos filhos, em caso do 

desquite, fosse amigável, nos casos destes acontecimentos acontecer por 

intermédio judicial a guarda dos filhos, ficava com o genitor que, de acordo com 

o magistrado, era considerado inocente, se ambos as partes fossem 

considerados culpados, se a criança seja menino ou menina tivesse idade 

inferior a seis anos esta ficaria com a mãe, se maior de seis anos de idade e 

fosse menino a guarda ficaria com o pai. (DALTRO FILHO, 2014, p. 125). 

No ano de 1941 o Decreto-Lei n° 3.200/41 ordenava que a guarda dos 

filhos oriundo da relação matrimonial seria do progenitor que o identificar e em 

caso de reconhecimento, pelo pai e coincidentemente pela mãe. (DALTRO 

FILHO, 2014, p. 125; CAHALI, 2005, p. 39). 

As prerrogativas contidas nos art. 1.583 a 1.590 do Código Civil de 
2002, analisados sob o ponto de vista civil-constitucional, já 
facilitavam a conclusão no que se refere à admissibilidade da guarda 
compartilhada no Direito brasileiro. De semelhante modo, registre-se 
o disposto no art. 16§§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n. 3200/41, no qual 
autorizava o juiz a decidir a guarda conforme o melhor interesse da 
criança. Em níveis mais recentes, nos termos da Lei n. 11.698/08, 
responsável pela alteração dos art. 1.583 e 1.584 do Código Civil, 
clareou-se a admissibilidade da guarda compartilhada (SANTOS, 
2012, p. 29). 

 

O Decreto-lei n° 9.704/1946 ao zelar do desquite judicial, procurou 

proteger os direitos de visitação dos filhos aos pais, quando estes tivessem a 

guarda, que fosse concedida a pessoa idônea da família do conjunge 

considerado inocente. (CAHALI, 2005, p. 39). 

O artigo 16 do Decreto n° 3.200/41 foi alterado pela lei n° 5.582 de 

1970 que introduziu neste artigo parágrafos objetivando instituir que o filho 

natural, ou seja, reconhecido por ambos os genitores por serem seus, 



estivesse sobre a guarda da mãe, exceto quando velasse pelo melhor interesse 

do menor. 

Em 1962 a Lei n° 4.121, nomeada como o Estatuto da Mulher Casada 

alterou questões na separação litigiosa, introduzindo ao cônjuge inocente a 

responsabilidade pela guarda de sua prole menor, e no caso de culpa de 

ambos os cônjuges a mãe deteria a guarda. (CAHALI, 2005, p. 39). 

A Lei do Divórcio n° 6.515 de 1977, revogou alguns artigos do Código 

Civil de 1916 e constituiu outros critérios quanto a guarda dos filhos, em 

conformidade com o exposto nos artigos 9° a 16, nos quais não se percebe 

importantes alterações, segundo descrito a seguir: (DALTRO FILHO, 2014, p. 

125). 

A admissibilidade doutrinária da guarda compartilhada no Direito 
Brasileiro tem sido discutida em função da existência do sistema no 
campo da dissolução da sociedade conjugal alicerçada na Lei nº. 
6.515/77, e hoje, sob a égide do Código Civil de 2002 (SANTOS, 
2012, p. 31). 

 

A Lei do Divórcio em seu art. 9° considera o acordo da guarda dos 

filhos nos casos em que se tem a separação consensual dos cônjuges. O art. 

10 sujeitava a guarda quando da separação judicial resultante da culpa ficando 

a guarda com o genitor inocente. De acordo com o artigo 11 a guarda era 

atribuída ao genitor que portasse a guarda dos filhos durante o processo de 

separação durante um tempo estimado de um ano. Na conformidade do art. 12, 

no caso de separação por problemas mentais de um dos cônjuges a guarda 

ficaria a salvo pelo não doente. Já no artigo 13 foi exposto ideia inerente a 

forma diversa de guarda pelo melhor interesse dos infantes. (DALTRO FILHO, 

2014, p. 125). 

De acordo com os artigos citados anteriormente da Lei de Divórcio de 

1977 somente o artigo 15 apresentou inovação que pode-se considerar, ao 

expor do direito de visita e de fiscalização negligenciado por leis anteriores. 

Neste dispositivo não existia a perda do poder familiar simultaneamente à 

perda da guarda. Eramequiparados os filhos maiores, porém enfermo, aos 

menores, conforme artigo 16. (DALTRO FILHO, 2014, p.125). 



Com fulcro a guarda compartilhada, encontra-se no melhor interesse e 

bem estar do infante, bem como na equivalência dos pais, considerando-se 

assegurado constantemente á convivência de sua família. Portanto, essa 

espécie de guarda procura tornar objetiva, de forma verdadeira, esse efeitos e 

princípios constitucionais no que se refere à família de escalão de célula 

fundamental da sociedade. Para que se tenha a guarda compartilhada é 

necessário que se estabeleça uma harmonia entre os pais, caso esse requisito 

não seja preenchido a guarda será a unilateral, observado a base fundamental 

que é o melhor interesse ao menor. (CANEZIN, 2005, p. 21). 

Para que possamos complementar o conhecimento do presente 

estudo, vale destacar que: 

A guarda compartilhada vem buscar adequar a instituição da 
guarda a nova realidade atual, visto que o modelo de guarda 
unilateral trazia uma vivência dolorosa para a criança e para a 
família também. A guarda compartilhada é de suma 
importância social para as crianças e para as famílias 
(FRANCO; CABRAL, 2014, p. 12). 

 

Não ocorrendo a harmonia na coexistência dos pais, dar-se-á prejuízo 

a guarda compartilhada frente ao principio do melhor interesse da criança. 

(SOLDÁ; MARTINS, 2010, p. 2). 

Devido às alterações dadas pela lei n° 11.698 de 13 de junho de 2008, 

feita nos artigos 1.583 e 1584 o Código Civil de 2002, positivou nas normas 

jurídicas a guarda compartilhada, por mais que seja considerado novo, não 

definiu de forma imediata do ponto de vista da guarda. 

No Brasil, a promulgação da Lei nº 11.698/08 era aguardada com 
expectativa por muitos pais que vislumbravam um novo cenário nas 
determinações dos arranjos de guarda de filhos de genitores não 
conviventes. Com o aumento do número de separações, cresceu 
também o número de pesquisas sobre o tema, constatando-se a 
necessidade premente de, nos dias de hoje, o Estado garantir a 
autoridade parental de ambos os pais, na medida em que a guarda 
unilateral foi avaliada como modalidade que pode contribuir para o 
afastamento entre pais e filhos. Como apontam diversos estudos 
apresentados ao longo do trabalho, no contexto contemporâneo é 
preciso desmembrar conjugalidade e parentalidade avaliando quais 
as medidas judiciais que melhor se aplicam a cada uma (BRITO; 
GONÇALVES, 2013, p. 312). 

 



Em decorrência da Lei n° 11.698/08 mudanças relevantes aconteceram 

em meio as normas jurídicas brasileiras no tocante a convivência dos genitores 

para com os filhos frente a separação, vindo a reservar a partilha de guarda. 

(DALTRO FILHO, 2014, p. 117). 

Com esta lei a guarda compartilhada, que a doutrina já discutia acerca 

do tema como uma possível solução de falhas presentes em outras diretrizes 

lícitas de guarda, passou a ser parte efetiva da Código Civil de 20002. A lei 

ressalta a disciplina na perspectiva de se presenciar efetivo o elemento 

definidor da guarda, não desconsiderando, no entanto, outros pontos como a 

defesa do desenvolvimento da criança. (GOLDENBERG et. al. 2011, p. 3). 

“Com o advento da Lei n° 11.698 de 13 de junho de 2008 (BRASIL, 

2009, p. 1), passou-se a regularizar o instituto da guarda compartilhada, onde 

se empregava, no Brasil, sustentado no Direito Comparado, principalmente 

oriundos da França, Espanha, Portugal, Cuba e Uruguai”. (SOLDÁ; MARTINS, 

2010, p. 2). 

A guarda compartilhada refere-se aos filhos, sejam havido na 

constância ou não do casamento, bem como as outras espécies de guarda, 

observado os artigos 1.583 a 1590 do Código Civil de 2002 modificado de 

forma adequada pela lei n° 11.698/08 não faz e nem deveria fazer qualquer 

diferenciação a este respeito, contemplando-se essencialmente com as 

obrigações dos pais para com seus filhos observado preceitos constitucionais 

exposto nos artigos 227 a 229. (DALTRO FILHO, 2014, p. 119). 

Embora não tenha sido citada de forma legal no direito brasileiro antes 

da lei n° 11.698/2008, a guarda compartilhada torna-se possível sua aplicação 

em detrimento da previsão constitucional expresso no art. 229, bem como da 

aplicabilidade do direito comparado, uma vez que o instituto já era passível de 

uso pelos países europeus, norte americano e até sul-americanos. 

(RODRIGUES; BARRETO, 2011, p. 5). 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 3 - ASPECTOS PRÁTICOS ACERCA DA GUARDA 

COMPARTILHADA 

 

Neste capítulo traremos os modelos familiares existentes em nossa 

sociedade e a presença da guarda compartilhada com igualdade em todos os 

casos, na tentativa de amenizar os danos causados aos filhos com a 

separação dos pais. Mostrando aspectos práticos do presente estudo, com a 

observação de suas vantagens e desvantagens. Abordando também a Análise 

Jurisprudencial. 

 

3.1. Noções básicas sobre o poder familiar. 

 

Etimologicamente há dúvidas em decorrência da palavra família, há 

quem diga que família tem origem do latim fames, que significa fome, há ainda 

quem diga que a palavra se origina do termo famulus, que significa servente. 

Por não saber-se ao certo a origem da palavra ao longo da história foi tornando 

seu significado mais vasto, passando a ter como sinônimo a palavra gens, 

abrangendo, contudo, o grupo de agnados, outrossim, aquele que se sujeita 

em função do matrimonio e os cognados, que são os parentes do lado 

masculino. (NOGUEIRA, 2012). 

Durante muitos anos, ao longo da história, observou-se um aspecto 

familiar formado pelos polos Esposo e Esposa ocupando, respectivamente o 

homem e a mulher, com ampliação da família com o nascimento dos filhos. 

Nesse ponto de vista vem se modificando com o passar do tempo, de maneira 

 



que se discute acerca de mais tipos de família. Além de termos os tipos 

familiares seculares, monoparental, temos o termo chamado de família 

homoafetiva, dentre outros tipos de família. Com isso, independente do modo 

que se construa, família é uma sociedade natural, constituindo-se por vinculo 

consanguíneo ou vinculo afetivo. (NOGUEIRA, 2012). 

Todos os tipos de família que possa ser instituído em meio a sociedade 

existem nela um tipo de poder, que ao longo dos anos, tem se destacando 

passando a ser um campo de estudo específico do direito, que se vincula 

diretamente com o interesse do chefe de família. O direito de família tem 

origem na Roma Antiga, época em que o poder de um pai tinha uma grande 

importância que tinha o poder de vencer seu filho, seja lá onde e no que fosse 

podendo até mata-lo se achasse conveniente. Nos tempos antigos o poder 

familiar era exercido somente e exclusivamente pela figura do pai. 

(NOGUEIRA, 2013). 

Com o amadurecimento das ideias quanto a família com o passar dos 

anos foi mudando o conceito de formação de família, e de modo consequente 

no direito que tutela o pater poder, isto é, o poder que o pai exercia, passou a 

ser chamado de poder de família. Motivado, principalmente pelo direito de 

igualdade de direitos entre homens e mulheres estabelecidos pela Constituição 

Federal de 1988. Conforme o art. 1.630, do Código Civil de 2002, este poder 

fica sujeito ao filho. (NOGUEIRA, 2013). 

3.2. Aplicação da guarda compartilhada. 

Esse instituto da guarda compartilhada destina-se, basicamente, 

proteger e assegurar a existência e a fortalecimento dos vínculos afetivos, 

objetivando diminuir os efeitos provocados aos filhos em detrimento da 

separação dos pais. Assim, pretende, visto que, manter a função parental 

visando o princípio da igualdade, assegurando desta feita, não somente os 

direitos garantidos aos filhos como também os direitos assegurados aos pais. 

Todavia, este instituto tem por objetivo tirar os pais do polo da ausência dos 

filhos tornando-os presentes na medida do possível na vida dos filhos, desta 

forma tanto o pai quanto a mãe torna-se responsável pela vida do filho no que 



se refere a educação e a formação de seus filhos. (SLDÁ; MARTINS, 2010, p. 

4). 

A guarda compartilhada pode ser determinada por duas formas: (i) 

através de uma decisão com consenso entre os pais e; (ii) por determinação 

judicial, conforme se prevê no art. 1.584, I, II, do Código Civil de 2002. 

(SOLDÁ; MARTINS, 2010, P. 4). 

Mesmo que antes da alteração do art. 1.584 do Código Civil a guarda 

tenha sido estabelecida como sendo unilateral, por ser parte legitima, tanto o 

pai quanto a mãe podem pleitear a modificação da circunstancia por intermédio 

da justiça com o envolvimento de um promotor, atendendo a determinação 

acerca da adequação desta modalidade de guarda ao caso concreto. (SOLDÁ; 

MARTINS, 2010, p 4). 

Com o fim do casamento e tomada a decisão judicial quanto a guarda 

compartilhada torna obrigação dos pais os direitos, principalmente no que 

tange a criação, educação e guarda, bem como o direito a representação e 

assistência. (SOLDÁ; MARTINS, 2010, p 4). 

O instituto da guarda compartilhada não modificam os procedimentos 

correlatos à prestação alimentícia, preponderando o binômio entre os pais, o 

que paga a prestação e o que recebe por ser de suma necessidade para a 

prole. Em se tratando de casos em que a decisão sobre a guarda 

compartilhada é imposta pelo magistrado, do mesmo modo o magistrado 

deverá fixar o valor alimentício, pois o entendimento que se firma é que, 

mesmo na guarda compartilhada existe uma residência em que o infante 

permaneça como sendo sua moradia no qual o ônus produzido é maior para 

quem detém a guarda. (SALDÁ; MARTINS, 2010, p. 5). 

A finalidade fundamental da guarda compartilhada é suplementar o 

tradicionalismo da transmissão dos cuidados do infante a somente um dos 

pais, ficando estagnada a outra parte, sendo desta apenas o direito de visita e 

o pagamento de espécie econômico financeiro visando o sustento da prole. 

(SOLDÁ; MARTINS, 2010, p. 5). 



Com a guarda compartilhada não é tão somente uma novamodalidade 

no modelo familiar existente, no que concerne pais separados e filhos. Com 

isto, vale ressaltar o exposto de acordo com a Lei n° 11.698/08 ao direito de 

convivência familiar, suprimindo a preferencia da guarda. (SALDÁ; MARTINS, 

2010, p. 5). 

Ainda a guarda compartilhada tem como base a manutenção da 

responsabilidade em junção com os pais da criação e educação dos filhos 

visando mais verossimilhança possível dos tratamentos dado ao filho quando 

do casamento, em especial, no que concerne ao processo de proveniência das 

questões relativas às proles, preservando o melhor desenvolvimento e 

interesse dos filhos. Neste contesto, a doutrina compreende que a guarda 

compartilhada é a melhor maneira para que se possa atender aos interesses 

da criança, no entanto, deve-se analisar sua aplicabilidade ao caso concreto. 

(GROSS; BAGATINI, 2014, p. 9). 

A guarda compartilhada constitui-se no conjunto de atribuições os 

quais os pais possuem com responsabilidade, cujos direitos e obrigações 

devem ser exercidos com base na igualdade, e espera-se sempre isso, da 

maneira como expõe o parágrafo 1° do art. 1.583 Código Vil de 2002. A 

doutrina, no que se refere a aplicação da guarda compartilhada nos casos de 

divórcio consensual ou o fim de uma união estável, é unânime quanto a sua 

aplicabilidade. Somente tendo controvérsias quando tratado de litígios entre os 

cônjuges. 

Vale salientar a importância que deve da a guarda compartilhada 

relativamente quando surgido benefícios que se distendem não somente aos 

filhos, mas também aos genitores. (GALVÃO, 2012, p. 89). Ao executarem 

simultaneamente, os genitores determinam acerca da educação dos infantes, 

dos cuidados que estes precisam, entre outros atributos decorrentes do melhor 

interesse dos filhos, o que se faz estimular a doutrina em decisões judiciais 

pela guarda compartilhada. (SOUZA; FERNANDES, 2013, p. 11). 

Destarte, na guarda unilateral, um dos genitores tende a perder o 

vinculo afetivo com seu filho com isso cria-se um sentimento de rejeição e 

abandono. O prisma de atuação ativa dos pais intrínsecos ao instituto da 



guarda compartilhada beneficia a edificação e o fortalecimento do emocional 

mexendo com o sentimento de amor, diminuído casos de ansiedade e outras 

ocorrências psicológicas oriundos da separação dos pais. (GALVÃO, 2012, p. 

91). 

A decisão a respeito da guarda compartilhada deve permitir que fique 

claro para os pais que não os eximem da obrigação de sustentar os filhos, o 

que prova o predomínio da obrigação com relação a prestação alimentícia, 

estando, de acordo com o caso concreto, até a intervenção judicial 

(FIGUEIREDO,2010, p. 3546). 

A aplicabilidade da guarda compartilhada se alveja a superação da 

alienação parental, ademais célebre como ‘implantação de falsas memórias’, 

que natural da condição que normalmente representam a rivalidade quanto a 

guarda dos filhos no cenário da separação conjugal ou do rompimento da união 

estável. Esta se evidencia pela depravação de um dos pais para o filho por se 

sentir rejeitado. ( RODRIGUES et. al.2014, p. 331). 

O tratamento anterior depara-se respaldado nas análises de Maria 

Berenice Dias (2011, p. 1) ao salientar que: 

 

Flagrada a presença da alienação parental, mister a 
responsabilização do alienador, pois este tipo de comportamento é 
uma forma de abuso pode ensejar ou a reversão da guarda ou à 
destituição do poder familiar. Trata-se de postura que põe em risco a 
saúde emocional do filho, porquanto ocasiona severa crise de 
lealdade e enorme sentimento de culpa, o que certamente irá afetar 
seu sadio desenvolvimento mental. 

 

O conceito de alienação parental está no contextualizado de forma 

legal como a modificação provocada na construção psicológica do filho gerado 

por um dos pais ou outra pessoa adjacente ao infante destinando-se estimular 

a rejeição do outro. Normalmente o genitor alienante é o pai ou mãe que possui 

a guarda, cuja circunstancia da guarda nele proporciona benefícios sobre o 

qual detém somente o direito de visita. 



A lei n° 13.318/10 em seu art. 2° parágrafo único, expõe as 

modalidades de alienação parental conforme se expõe a seguir: 

 

I – realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no 
exercício da paternidade ou maternidade;  
II – dificultar o exercício da autoridade parental;  
III – dificultar contato de criança ou adolescente com genitor;  
IV – dificultar o exercício do direito regulamentado de convivência 
familiar;  
V – omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes 
sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares, médicas e 
alterações de endereço;  
VI – apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste 
ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles com a 
criança ou adolescente;  
VII – mudar o domicílio para local distante, sem justificativa, visando a 
dificultar a convivência da criança ou adolescente com o outro 
genitor, com familiares deste ou com avós (RODRIGUES et. al, 2014, 
p. 332). 

 

A fata de atenção quanto aos fatores que causam a alienação parental 

tente a ocasionar a chamada Síndrome de Alienação Parental (AS), que 

conforme ensinamentos de Richard Gardner é o distúrbio que se prospera no 

campo da disputa da guarda dos filhos que via normalmente é causada pela 

campanha em desfavor dos genitores. (RODRIGUES, et. al. 2014, p. 332). 

O mero afastamento do filho de seu pais não caracteriza a síndrome a 

alienação parental é preciso que essa seja mais intensa, envolvendo as dores 

das crianças como consequências emocionais e comportamentos 

inconvenientes, que diversas crianças e adolescentes desencadeiam por conta 

de seus nervosismos, agressões, falta de adaptação com a realidade entre 

outros. (RODRIGUES et. al. 2014, p. 333). 

Existindo reconhecimento e confirmação da alienação parental, o juiz 

amparado pelo art. 6° da Lei n° 12.318/2010 pode advertir o alienador, com a 

probabilidade de aplicação de multa, estipular medidas para ampliação da 

convivência com o alienado, determinar acompanhamento psicológico, 

alteração de guarda unilateral para guarda compartilhada, e quando for o caso, 

suspender a autoridade parental. (RODRIGUES, et. al. 2014, p. 334). 

 



3.3. Vantagens e desvantagens da guarda compartilhada. 

A guarda compartilhada é de suma importância pois tem destaque não 

apenas no âmbito jurídico, mas também proporciona importância em diversas 

áreas, quais sejam, a área psicológica, sociológica, pedagógica, etc., por tem o 

condão de favorecer a minimização ou neutralização dos resultados negativos 

consequente das lutas familiares, suportado pelas proles de casais separados. 

(SILVA, 2011, p. 22). 

Por intermédio da guarda compartilhada objetiva-se no cenário da 

separação dos genitores, conservar na medida do possível a relação entre pais 

e filhos, fazendo com que os pais sejam solidariamente responsáveis pelos 

cuidados cotidianos significativos para a criação e educação da pessoa 

pressupondo a existência e estabilidade de relação afetiva. Portanto, busca-se 

alcançar a diminuição dos desajustes, bem como da existência de problemas 

emocionais e sociais que podem tornar-se o desenvolvimento cognitivo ou 

intelectual. (SILVA, 2011, p. 22). 

A despeito do seus incontestáveis privilégios, a guarda compartilhada 

não pode ser considerada como uma saída perpétua para resolução de 

conflitos resultantes da interrupção da relação entre os pais, haja vista que 

inclusive nas famílias considerada modelo para a sociedade, falhas ainda 

acontecem devido a questões de difícil solução, falta de informação e 

limitações. (SILVA, 2011, p. 22). 

A maior parte da corrente doutrináriacompreende que a guarda 

compartilhada como solução perfeita, enquanto a corrente doutrinária 

minoritária nega-se acreditar no potencial da separação dos genitores. 

(PRATAS 2012, p. 14). 

Dentre os benefícios da guarda compartilhada salienta-se a 

continuidade da coexistência dos filhos para com ambos os pais, contribuindo, 

dessarte, para uma igualdade de contato para com os pais, em que deverá 

interessar somente o que for melhor para a seguridade da criança. Desta feita, 

nessa modalidade de guarda os dois genitores praticam a guarda jurídica, de 

modo que seja igualitária e simultânea, não apenas aos direitos, mas do 



mesmo modo a relação as obrigações. (NASCIMENTO; BARROSO, 2014, p. 

122). 

A guarda compartilhada eximeo menor de ter que optar por de esta 

sobre a convivência de um dos pais, não sendo, então posto em circunstancias 

de difícil escolha ou que magoe um dos genitores. Ainda que em grau de 

destaque, abstém-se o afastamento, uma vez que a convivência prevalece e 

tende a enriquecer os vínculos afetivos entre pais e filhos. (NASCOMENTO; 

BARROSO, 2014, p. 123). 

Mais um ponto positivo insta ressaltar que o feito de provocar o pai o 

genitor que não detém a guarda a uma verdadeira realização das obrigações 

assistenciais, o que beneficia a minoração do peso exercido pela 

responsabilidade ao que mantem guarda, bem como ambos os genitores 

devem concretizar de modo igualitário a atividade dos deveres relativos aos 

filhos. (NASCIMENTO; BARROSO, 2014, P. 123). 

A guarda compartilhada segundo o princípio do melhor interesse da 

criança, que alcança o fato de esta em companhia e sob a guarda dos pais, 

aos quais são competentes pela proteção dos filhos, o sustento, a guarda e a 

educação. Assim sendo conforme o exposto no Código Civil de 2002, em que 

esta modalidade de guarda deve ser sobreposta pelo magistrado na medida do 

possível, competindo-lhe ainda a função de informar os genitores quanto o 

significado do aludido instituto. (VELLEY, 2011, p. 17). 

No quadro de estudo das vantagens da guarda compartilhada é 

apropriado evidenciar que como se sucede com quaisquer modelo é 

indispensável a um cenário familiar poderá não ser a outro. Para que possa 

funcionar a guarda compartilhada, como fator principal, tem-se ao saber dos 

pais e apartar as proles de seus problemas pessoais. O fundamental aspecto a 

ser atentado é se a partilha da guarda responderá ao melhor interesse da 

criança. (FRONZA, 2008, p. 63). 

Para os filhos a guarda compartilhada estabelece a seguridade de 

propiciar a manutenção da convivência com o genitor, estando segundo 

doutrinadores, o padrão que melhor contempla o melhor interesse da criança, 



pela dimensão da coexistência contida e a da participação ativa dos pais na 

vida de suas proles. Nesse padrão um dos genitores não é simplesmente 

visitante, não deixando de ter contato com os filhos o que também não 

incentiva o sentimento do abandono e rejeição. 

Suprimindo-se por meio da guarda compartilhada o conflito acerca de 

quem guarda aos filhos, dado que os pais a exercerão de modo igualitário, 

beneficiando a carência por sentimentos de culpa por parte do menor, que não 

compreende a situação como sendo uma disputa. O contato beneficiado pela 

modalidade de guarda pertence não somente aos pais como assaz familiares. 

(ZANOTTA; ESCANE, 2013, p. 17). 

Considerando o manifesto até o presente instante o elementar 

privilégio da guarda compartilhada é pelo motivo de se favorecer de forma 

igualitária de direitos e obrigações, assim como a garantia do contato entre pais 

e filhos, proporcionando, contudo, um processo decisivo em conjunto, 

principalmente no que diz respeito a proteção e educação do filho. Diante disso 

um e outro tornam-se conhecedores das necessidades dos filhos, o que muitas 

das vezes é ato difícil e inexistente levando em consideração a guarda 

unilateral. (ZANOTTA; ESCANE, 2013, P. 18). 

Razão que se faz, em casos de conflitos em uma separação conjugal 

em detrimento dos filhos, se faz menor na guarda compartilhada, é a situação 

em que nenhuma das partes deduz-se excluso, o que proporciona a guarda 

unilateral uma esfera do direito de família vulnerável a criação de conflitos. 

Dentre os dispêndios apontados no campo da guarda compartilhada 

pelos doutrinadores é quanto à intercalação de residências, sendo assim um 

acontecimento produtor de instabilidades. Os benefícios não valorizam essas 

circunstancias como um problema, salientando que a existência da 

possibilidade de se firmar a residência dos filhos com apenas um dos pais, no 

qual é passível de consenso, como parcerias, desde que observado o principio 

do melhor interesse a criança. (ZANOTTA; ESCANE, 2013, p. 19). 

Para que a guarda compartilhada seja passível de todas as benfeitorias 

mencionadas nesse tópico é necessário que fique as relações em plena 



harmonia entre os pais que serão solidariamente reesposáveis nos processos 

decisórios, tendo os pais que tomarem mais atitudes em harmonização e com 

consentimento mútuo. (RODRIGUES et. al. 2014, p. 328). 

Na equivalência adequada entre filhos e pais em meio a guarda 

compartilhada colaboram entre si para que prevaleça do entendimento e o 

melhor desenvolvimento dos seus filhos, para que venham evitar o 

aparecimento de traumas por conta da separação e modificação do modelo 

familiar. Especialmente, deve-se salientar a falta de imposição das proles no 

ensino regular escolar a um dos genitores com o qual passa a morar, o que por 

vezes torna-se omaior gerador de conflitos angustiantes para com os filhos. 

(RODRIGUES et. al. 2014, p. 329). 

No âmbito da guarda compartilhada há uma pormenorização geral do 

sentimento de culpa, não apenas dos filhos como também com os pais. Esse 

sentimento atua positivamente na manutenção do poder de família dos pais em 

detrimento de seus filhos, que simultaneamente os dois são referencias, 

desenvolvendo uma estabilidade firme emocional entre eles. (RODRIGUES et. 

al. 2014, p. 329). 

A padronização da estabilidade emocional é necessária para a 

formação da personalidade de suas proles, a saber, o papel do pai que 

transfere suas referencias masculinas e a mãe que transfere suas referencias 

femininas. Portanto, de acordo com pesquisas nesse campo, a guarda 

compartilhada vem se tornando peculiar, em seu bom desenvolvimento, para o 

crescimento das crianças em meio a ruptura da sociedade familiar, com isso, 

vem esta mostrar a necessidade de cooperação entre os pais, dando origem a 

uma visão de segurança e proteção. (RODRIGUES et al. 2014, p. 330). 

É fundamental para a guarda compartilhada mostrar aos filhos a 

convivência com ambos os pais, protegendo a vida em harmonia para que 

possa dar continuidade a boa relação de família, ainda que não estejam em 

comunhão conjugal, constituindo como fundamental, também, a luta em 

conjunto em situações envolvidas com seus filhos e colocando os pais em 

situação de adaptação. 



De acordo com apontamentos dados os doutrinadores que defendem a 

guarda compartilhada, a relação contínua dos pais com seus filhos é 

fundamental para o bom desenvolvimento dos filhos e uma melhor adaptação 

dos pais com a guarda compartilhada. Outrossim, os membros compartilha, 

alegrias, dissabores, preocupações, amor, e aprendem uns com os outros. 

(KUNTZER; SPENGLER, 2014, p. 20). 

Levando em consideração o menor desejo do infante, não pode o 

magistrado, deliberar a cerca da guarda compartilhada em cima de situações 

hostis, em que exista desventuras por conta da separação dos pais. O que nos 

faz entender que por mais que seja preferível esse instituto nem sempre esse 

será o melhor caminho a se percorrer em abstrato. (KUNTZER; SPENGLER, 

2014, p. 22). 

É expressamente notório que na guarda compartilhada a preservação 

da convivência dos pais para com seus filhos é de suma importância, 

priorizando o melhor interesse da criança. No entanto, para que isso funcione e 

seja eficaz de forma positiva para a criança se faz necessário que os genitores 

criam um vinculo de amizade e respeito recíproco, desta forma podendo 

mostrar maturidade e capacidade para que possam compartilhar da for mais 

isonômica possível dentre seus direitos e deveres aplicáveis a seus filhos. 

(SOUZA, 2014, p. 30). 

A certame filosófico o qual a guarda compartilhada se baseia equivale 

ao fato incontestável de que as lides dos pais pode afetar o desenvolvimento e 

o relacionamentos com suas proles. O mais importante dentre os fatos é tentar 

impedir a alienação parental, onde dessa forma, pode-se coibir a distorção 

criada pelos filhos em um dos genitores, por ter um contato maior com ambos, 

assegurando uma proteção da contaminação da criança em detrimento de um 

dos pais ressentido. Portanto vale salientar que no hall das modalidades de 

guarda, esta é a única que comtempla a isonomia de direitos entre as partes, 

com observância ao principio do melhor interesse da criança. ( SOUZA; 

FERNANDES, 2013, p. 9). 

Salienta-se ainda, novamente, que o principal privilegio da guarda 

compartilhada é o de auxiliar na prevenção da Síndrome da Alienação Parental 



(SAP), que de acordo com os aspectos mencionados ao inicio deste capítulo, 

se centraliza em um grupo de sintomas provenientesda distancia entre pais e 

filhos, em relação ao comportamento entre os genitores, que na maioria das 

ocasiões é do que detém a guarda. (GALVÃO, 2012, p. 89). 

Os aspectos mais importantes da guarda compartilhada em relação 

aos pais é a promoção de igualdade dos direitos e deveres, de modo que não 

sobrecarregue apenas um deles com as responsabilidades com os filhos, mas 

haja com ponderação para ambos. Outrossim, podendo ter uma relação mais 

próxima de seu filho, diminuindo os sentimentos emocionais negativos e 

trazendo melhorias de autoestima. Com isto, podem desfrutar do tempo maior 

e harmônico para promoção atividade em família ou com outras pessoas, uma 

vez que a responsabilidade esta nas mãos de ambos os genitores. (GALVÃO, 

2012, p. 91). 

Vale reafirmar que a guarda compartilhada além de ser um instituto de 

garante o melhor interesse do menor, não afasta o convívio dos pais com seus 

filhos, assim como não se faz abster-se de obrigações para com seus filhos. 

(BAITELO, 2011, p. 14). 

Para que privilégios da guarda compartilhada tenham eficácia é 

necessário a observação dos requisitos, dentre eles, expressa-se que a 

harmonia entre os pais atuando juntos para o bem estar do infante, além da 

viabilização de um contato maior entre os pais que detém a guarda e o filho. É 

de suma importância também demonstrar a diminuição da opressão sobre a 

mãe que, em outras modalidades é quem fica com a guarda. Com isso, 

preocupa-se em preservar o máximo o estilo de vida dos filhos mesmo diante 

da ruptura familiar, (SILVA, 2010, p. 28). 

Em relação as desvantagens que podem ser apontadas por algumas 

correntes doutrinarias, salienta-se que a aplicabilidade da guara compartilhada 

deve observar o caso concreto dos verdadeiros fatos no que tange ao seu 

cabimento. Os pais que não colaboram em uma situação de lide entre si, que 

não tem o mínimo de dialogo decente e que por muitas vezes prejudicam a 

educação dos filhos por conta de seus conflitos particulares, não se aconselha 



a guarda compartilhada, sendo mais viável a guarda unilateral. (NASCIMENTO; 

BARROSO, 2014, p. 123). 

A desvantagem da guarda compartilhada é a importância que as 

circunstancias hostis na separação proporciona, bem como a falta de 

concordâncias entre os genitores trazendo mais conflitos além dos já 

existentes, são aspectos que viabilizam a guarda. Outrossim, entende-se que é 

a viabilização do compartilhamento de guarda e não suas desvantagens 

propriamente ditas. No caso concreto em é possível viabilizar essas 

características compete ao magistrado decidir pela alternância que melhor se 

encaixa a realidade dos fatos ao infante, em consideração não apenas de seus 

sentimentos, mas sim seus direitos, ou seja, o melhor interesse para a criança. 

Denomina-se desvantagem propriamente dita a que se refere ao 

conflito do lar, propiciado ao fato de que os filhos viveram em duas casas, 

imagem distinta que pode ter um processo educativo contraditório, o que tende 

a o referencial dos filhos. A guarda compartilhada tem como funcionalidade 

comprometida quando os pais passam a morar longe um do outro e em casos, 

em outra cidade, estado ou país, dificultando a harmonia entre eles. (SOUZA, 

2014, p. 31). 

A guarda compartilhada não é adequada em casos em que os pais 

vivem em disputa em relação aos filhos, características que comprometem a 

eficácia do procedimento educacional, não possibilitando o dialogo, levando em 

alguns casos a um processo catastrófico. (RODRIGUES, et. al. 2014, p. 330). 

Em consideração a expressão ‘alimentos’ referindo-se aos bens 

necessários para a coexistência de uma pessoa, o fato de a guarda ser 

compartilhada não exime os pais, em nenhum dos lados, deixar de cumprir 

com seus direitos, sendo responsabilidade dos dois, desmistificando o 

entendimento de que sob o sujeito que detém a guarda não recai o dever de 

prestação alimentar. (SANTOS, 2012, p. 53). 

Salienta-se por fim que, dentre os privilégios da guarda compartilhada 

prevalece na doutrina o foco sobre a alternância de residência, característica 

esta que afeta de modo direto a rotina dos infantes, especialmente no que 



concerne a sua idade pré-escolar, para a qual esse procedimento é 

fundamental. É comum nesse caso o rompimento do vinculo com os pais. 

(PRATAS, 2012, p. 14). 

 

3.4. Análise da jurisprudência. 

No que se refere ao tipo de guarda a jurisprudência tem se mostrado 

cautelosa, visto que o melhor interesse da criança é importante principio, 

apesar de prevalecer o entendimento quanto as vantagens apresentadas pela 

modalidade compartilhada. (FRONZA, 2008, p. 69), 

Dentre vários aspectos relutantes que devem ser observados na 

determinação do tipo de guarda está a disposição da criança, preocupando-se 

evitar a fadiga em relação a divisão da companhia desse sujeito com seus pais. 

(FRONZA, 2008, p. 74). 

Respalda-se o sistema jurídico vigente, à lei n° 11.698/08 no que se 

refere ao tipo de guarda, não significando que o magistrado não deve observar, 

criteriosamente, os fatos relativos ao caso concreto. (SANTOS; DIAS, 2010, np. 

40). 

É relevante que se observe os problemas no relacionamento entre os 

pais, bem como a existência de lides, a falta de harmonia entre as partes, 

devendo ser aspectos consideráveis pela jurisprudência na determinação da 

modalidade de guarda. No caso da determinação da guarda compartilhada é 

de suma importância a orientação dos pais, visando o melhor interesse do 

infante. (SANTOS; DIAS, 2010, p. 44). 

A jurisprudência, mesmo antes do advento da Lei n° 11.698/08, já 

entendia que a viabilidade da guarda compartilhada em certos casos, haja vista 

equiparação dos genitores quanto a determinação sobre seus filhos, 

explicitando para as partes seus direitos e deveres. (FIGUEIREDO, 2010, p. 

3534). 

Em conformidade com o julgamento a seguir exposto, é possível 

observar à atribuição as duas partes a sua obrigação quanto aos alimentos, 



haja vista, que ambos trabalham e possuem condições financeiras favoráveis a 

ambos. 
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A grande maioria dos tribunais compreende que o consenso entre os 

pais é o principal inicial da possibilidade de aplicabilidade da guarda 

compartilhada, tendo que as diferenças mais notórias são as relativas aos 

casos litigiosos, nos quais a guarda compartilhada demonstra ser mais 

prejudicial que favorável. ( SOUZA; FERNANDES, 2013, p. 10). 

Na doutrina majoritária o entendimento que se faz é que o consenso 

entre as partes, como elemento fundamental para a decisão favorável à guarda 

compartilhada, visto que é requisito para a existência do dialogo harmônico 

entre os pais, que constitui fato principal para a segurança e a educação dos 

filhos. É notório o entendimento da jurisprudência, e que os pais em conflito, 

que não cooperam, não formam o ambiente adequado para a composição da 

guarda compartilhada. (SOUZA; FERNANDES, 2013, p. 10). 

É possível observar a negação quanto ao pedido de guarda, haja vista 

a situação conflitante entre os pais afetando o infante, conforme demostra o 

seguinte julgado. 

 

TJ-RS - Agravo de Instrumento AI 70066152943 RS (TJ-RS) 
Data de publicação: 20/08/2015 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALTERAÇÃO DE 
GUARDA. GUARDA COMPARTILHADA. Em se tratando de 
discussão sobre guarda de criança, é necessária a ampla produção 
de provas, de forma a permitir uma solução segura acerca do melhor 

http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/225574227/apelacao-civel-ac-70065711848-rs
http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/222646926/agravo-de-instrumento-ai-70066152943-rs


interesse da infante. Para que a guarda compartilhada seja possível e 
proveitosa para o filho, é imprescindível que exista entre os pais uma 
relação marcada pela harmonia e pelo respeito, onde não existam 
disputas nem conflitos, mas, no caso, diante da situação de conflito, a 
guardacompartilhada é descabida. NEGADO SEGUIMENTO AO 
RECURSO. (Agravo de Instrumento Nº 70066152943, Sétima 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: LiselenaSchifino 
Robles Ribeiro, Julgado em 18/08/2015) (http://www.jusbrasil.com.br). 

 

Na grande maioria dos julgados é possível observar o consentimento 

recíproco dos genitores. A justiça respalda-se desse entendimento tendo em 

vista o bem estar da prole. (FIGUEIREDO, 2010, p. 3536). 

Apresenta-se pedido de guarda provido. 

 

STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1428596 RS 2013/0376172-9 
(STJ) 
Data de publicação: 25/06/2014 
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. 
GUARDACOMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. 
ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. 
A guarda compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse 
dos filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da 
organização social atual que caminha para o fim das rígidas divisões 
de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A 
guardacompartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder 
Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles 
reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus 
filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de 
duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio 
usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo 
casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, o melhor 
interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda 
compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de 
consenso. 4. A inviabilidade da guardacompartilhada, por ausência de 
consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente 
por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao escopo do 
Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. A imposição 
judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de 
convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver 
consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação 
dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6. 
A guarda compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física 
conjunta - sempre que possível - como sua efetiva expressão. 7. 
Recurso especial provido (http://www.jusbrasil.com.br). 

 

Com o propósito de assegurar os direitos das crianças e dos 

adolescentes, os Tribunais ao determinarem sobre a modalidade de guarda 

vem analisando de modo criterioso quais circunstancias podem vir a ser cabível 



ao caso concreto, visto suas particularidade. Nesse contexto destaca-se de 

forma relevante os juízes que atuam com base na oitiva dos pais e também na 

oitiva dos filhos. (KUNTZER; SPENGLER, 2014, p. 23). 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o propósito de extinguir ou a simples supressão dos surgimentos 

casos em que ocorre a alienação parental e que nos reputa comum na 

interpretação dos tribunais pátrios a aplicabilidade do instituto da guarda 

compartilhada, objetivando-se, porém, as particularidades em cada caso 

concreto, haja vista, o melhor interesse da criança. 

De modo gradual a ruptura conjugal entre os pais tem sido um fato 

como, o que se faz necessário uma modalidade de guarda em que os genitores 

se posicionem com responsabilidades mútuas para com seus filhos, 

especialmente, acerca de sua educação. É com fundamento nessa 

necessidade que a guarda compartilhada foi aceita legalmente e 

regulamentada pela Lei n° 11.698 de 13 de junho de 2008. 

A guarda compartilhada, embora represente um progresso do Direito 

de Família, traz a tona, tanto aspectos favoráveis quanto os desfavoráveis, o 

que requer aos magistrados uma cautelosa análise, haja vista, a procura de 

não causar prejuízos a proles. A determinação para a escolha da guarda 

compartilhada fundamenta-se da ausência de conflitos entre os genitores. 

Finalmente, vale salientar que, por meio da análise da jurisprudência, 

que a guarda compartilhada vem sendo aplicada com mais frequência, com a 

devida observância dos tribunais pátrios quanto o cabimento desse instituto, 

considerando o bem do menor, bem como o escopo fundamental desse tipo de 



guarda que é a proteção dos interesses das proles. Os tribunais são unanimes 

no reconhecimento da guarda compartilhada como o ideal ao poder familiar, no 

entanto, para a guarda compartilhada é a ausência de consenso que 

caracteriza sua determinação. 

Por meio dessas reflexões acerca do processo decisório dos tribunais 

pátrios é possível a verificação do entendimento de que as atribuições 

inerentes a guarda compartilhada se imposta pelo magistrado sem a devida 

observância e cautela sobre a existência de consenso entre as partes é nítido o 

comprometimento do instituto em sua integridade psicológica, moral e até 

mesmo física quanto aos filhos. Outrossim, fica certo que, apesar de ser um 

instrumento válido para a manutenção da guarda, para garantir o princípio da 

isonomia, e proporcionar um melhor desempenho aos filhos com ambos os 

genitores, a característica fundamental que deve importar quanto a 

determinação dos tribunais deve ser acerca do melhor interesse do infante, 

compreendendo este como sendo sujeito em desenvolvimento de acordo com 

o tutelado no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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