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RESUMO 
 

A temática é pesquisa bibliográfica que consiste no estudo sobre o instituto da guarda 
compartilhada dos filhos sob a análise no ordenamento jurídico brasileiro que tem 
como fundamento normativo a Constituição Federal de 1988 e na ordem 
infraconstitucional o Código Civil de 2002 e as Leis que instituíram a Guarda 
Compartilhada, Leis n. 11.698/2008 e a 13.058/2014 que alterou os artigos 1.583, 
1.584, 1.585 e 1.634 da Lei n. 10.406/2002, o Código Civil, para estabelecer o 
significado da expressão guarda compartilhada e dispor sobre sua aplicação, pois a 
pesquisa será desenvolvida sob o fundamento legal, doutrinário e jurisprudencial, 
elementos considerados importantes para o desenvolvimento de qualquer trabalho de 
cunho científico e acadêmico a ser desenvolvido sob o viés jurídico. Este trabalho tem 
como objeto destacar os principais aspectos abordar sobre o Instituto da Guarda 
Compartilhada dos filhos no ordenamento jurídico brasileiro, quais sejam os seus 
objetivos específicos o de pesquisar sobre desenvolvimento histórico do Direito de 
Família; destacar sobre as considerações legais a respeito do Poder Familiar e todos 
os seus elementos e caracterizar os instrumentos legais, doutrinários e 
jurisprudenciais que sustentam o Instituto da Guarda Compartilhada. Para tanto, foi 
utilizado método científico qualitativo de pesquisa bibliográfica é o método hipotético-
dedutivo que tem como fundamento a estruturação que parte do caráter geral de 
análise e por fim para as especificidades, a partir da compilação e por análise 
bibliográfica. Além de selecionar doutrinas especializadas pertinentes à temática, a 
Constituição Federal brasileira, o Código Civil, a Lei n. 12.318/10   e demais 
legislações adequadas à temática selecionada. 

 

Palavras-Chave: Guarda; Compartilhada; Ordenamento; Jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The thematic is a bibliographical research that consists of the study on the institute of 
shared custody of the children under the analysis in the Brazilian legal system whose 
normative basis is the Federal Constitution of 1988 and in the order the Civil Code of 
2002 and the Laws that established the Guard Shared, Laws no. 11,698/2008 and 
13,058/2014, which amended articles 1,583, 1,584, 1,585 and 1,634 of Law no. 
10.406/2002, the Civil Code, to establish the meaning of the term shared custody and 
dispose of its application, since the research will be developed under the legal, 
doctrinal and jurisprudential basis, elements considered important for the development 
of any scientific and academic work to be developed under the legal bias. This paper 
aims to highlight the main aspects of the Children 's Shared Guard Institute in the 
Brazilian legal system, what their specific objectives are to research on the historical 
development of Family Law; to emphasize on the legal considerations regarding 
Family Power and all its elements and to characterize the legal, doctrinal and 
jurisprudential instruments that support the Shared Guard Institute. For that, a 
qualitative scientific method of bibliographic research was used. It is the hypothetical-
deductive method that is based on the structuring that starts from the general character 
of analysis and, finally, for the specificities, from the compilation and bibliographical 
analysis. In addition to selecting specialized doctrines pertinent to the subject, the 
Brazilian Federal Constitution, the Civil Code, Law n. 12.318/10 and other legislation 
appropriate to the selected theme. 
 
Keywords: Guard; Shared; Planning; Legal. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho monográfico focaliza a guarda decorrente das relações entre 

pais e filhos, inserida no direito de família, não tratando da guarda decorrente da 

colocação da criança em lar substituto, prevista nos arts. 33 e seguintes do Estatuto 

da Criança e do Adolescente. 

Assim, como primeira abordagem, fala-se a respeito da guarda natural, que 

decorre do reconhecimento do filho, na forma do art. 1.612 do Código Civil. Ao efetuar 

a certidão de nascimento do filho, a mãe, o pai ou ambos lhe garantem o direito ao 

nome, à nacionalidade, vínculos familiares e direitos daí decorrentes, bem como 

tornam-se titulares do poder familiar. A guarda natural é atributo decorrente do poder 

familiar, com previsão no art. 1.634, II, do Código Civil. O filho não reconhecido pelo 

pai, na forma do art. 1.633 do Código Civil, fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. 

No modelo de família constituída pelo casamento ou pela união estável, no 

qual o casal divide os direitos e obrigações relativamente aos filhos, falamos em 

guarda comum ou conjunta, que decorre do dever conjugal de sustento, guarda e 

educação dos filhos (arts. 1.566, IV, e 1.724 do Código Civil). Quando os pais não 

moram juntos, seja porque nunca moraram ou se separaram, usamos a terminologia 

“guarda unilateral” ou “guarda compartilhada” para se referir ao modelo de cuidado e 

responsabilidade em relação à criança ou ao adolescente. 

Dessa maneira, ainda que ambiente favorecido pela harmonia, afeição, 

respeito e educação, “não se pode ignorar a realidade de conflitos e 

desentendimentos nos relacionamentos entre seus componentes. Forçoso 

reconhecer, destarte, que não existe a família ideal, mas sim a família real” (RAMOS, 

2016, p.14). Não se pode deixar de lado a variedade de sensações que estão além 

dos limites da racionalidade numa demanda de caráter familiar; e, conjuntamente à 

dissolução do relacionamento conjugal, deve-se estabelecer a partilha dos bens, 

definir a pensão alimentícia e guarda, seja ela unilateral ou compartilhada. 

Diante desse amontoado de conflitos a serem decididos, estão presentes 

nesta relação indivíduos em “desenvolvimento, vulneráveis, carentes de amor e de 

carinho de seus pais” (RAMOS, 2016, p. 14). E, diante disso, a maior importância deve 

ser dedicada, de maneira especial, assegurar os direitos de crianças e adolescentes, 

considerando que o proveito dos filhos deve estar acima do proveito de seus pais, 
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observando o princípio da proteção integral e o da prioridade de seus interesses. Para 

explicar e evidenciar o que está claro, conforme o artigo 1.584, § 2 do Código Civil: 

Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda 
do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o 
poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se 
um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a 
guarda do menor (BRASIL, 2002, s/p).  

As dissoluções conjugais que chegam ao Poder judiciário evidenciam 

notadamente a falta de harmonia dos envolvidos em enfrentar com suas próprias 

disputas, levando para terceiros, no caso o Juiz, soluções que competem ao casal. 

Por esse motivo, o Estado editou a Lei da Guarda Compartilhada no ano de 2008, 

havendo a necessidade de uma reformulação da mesma lei em 2014, a Lei n. 

13.058/2014. 
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1. DESCRIÇÃO HISTÓRICA E CONCEITUAL DO DIREITO DE FAMILIA 

 

1.1 Histórico da Constituição Familiar no Direito Antigo 
 

A filiação, fundamento do atual entendimento de estrutura familiar, é 

estabelecido, das relações que unem uma pessoa que a geraram. Desta maneira, a  

a forma originária dos genitores estação vinculados por motivo da procriação e até os 

vínculos do casamento estavam relacionados a propósitos para a concepção e 

multiplicação dos indivíduos; dessa maneira, diante dos novos rumos e 

transformações em virtude de outros motivos, como por exemplo a gravidez assistida, 

em que há a possibilidade de outros indivíduos, que não exclusivamente fazem parte 

de um vínculo matrimonial e de amor, estarem vinculadas, além do compromisso de 

um terceiro na relação, que não tem a obrigação em termos biológicos de gestar uma 

vida, dentre os quais se posicionam diante da circunstância que se assumem a função 

de genitores, dessa forma surgiu a diferença entre a filiação de biológica, que 

acontece quando o filho é resultado de material genético dos genitores, e a filiação de 

afetiva,  ocorre em circunstância quando não há a atividade de caráter genético, os 

então encarregados pela formação assumem a obrigatoriedade de guarda da criança 

(MADALENO, 2017, p. 14).  

 

Assim, e de início, a filiação é o vínculo estabelecido entre um ser e 
os responsáveis por sua geração; porém, em razão das técnicas de 
reprodução ou, ainda, do desconhecimento ou ocultação da 
verdadeira identidade do genitor, esse fato inicial pode não ser 
juridicamente qualificado, podendo, e com frequência isso acontece, 
ser discordante a filiação jurídica da biológica (MADALENO, 2017, p. 
15).  

 

Diante desta perspectiva, a filiação é caracterizada por sua estrutura 

singular, de natureza jurídica ou, também considerada enquanto como fruto de uma 

afetividade. Já, o modelo familiar fundamentado na relação tríplice pai, mãe e filho, 

não foi assim o tempo todo, ou seja, sua constante mudança demonstrou que o 

modelo de família tradicional conhecida, não é o único a ser seguido. Pois há muito 

tempo, por vários séculos, o instituto da família passou por várias modificações em 

todos os aspectos, seja no seu objetivo, na sua gênese ou na sua forma de 
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constituição. Da inteira inexistência de interferência, o modelo familiar começou a 

obter a dedicação do Estado, por consequência inequívoca de ser a base de 

constituição do indivíduo, sustentação de uma vida digna e caráter (MADALENO, 

2017, p. 15).  

Os laços sanguíneos passaram a ser reconhecidos somente nos núcleos 

familiares gregos e, também romanos, pois no contexto social antigo prevalecia a 

proteção que o clã poderia oferecer contra as agressões advindas de outros clãs. 

Outra situação a ser considerada era em relação à forma como se agruparam os 

primeiros núcleos familiares que ocorreu em razão do modo de produção rudimentar, 

com o surgimento da agricultura e da permanência destes grupos familiares 

assentados em uma determinada região, deixando de lado a vida nômade, pois os 

grupos primitivos sentiam-se mais seguros vivendo desta forma (MADALENO, 2017, 

p. 16). 

 

Uma evolução dessa forma primitiva seria a chamada família 
punaluana – observada principalmente em tribos havaianas –, na qual 
há a tendência de divisão em grupos de irmãos que dispõem das suas 
respectivas esposas e de irmãs com seus respectivos maridos, que 
juntamente com as crianças nascidas desse casamento grupal 
formam uma família. (MADALENO, 2017, p. 17).  

  

Em Roma, depois de o homem comandar os regramentos jurídicos e a 

propriedade privada, prevalecia o padrão familiar patriarcal, com a reunião de 

indivíduos debaixo de um determinado poderio, também caracterizado como pater 

familias. A este modelo estavam submetidos todos os membros daquela estrutura 

social, a saber a mulher, toda a sua prole, os netos, bisnetos e seus pertences, até 

mesmo os escravos, além dos clientes, estes, por seu turno, eram basicamente 

indivíduos estrangeiros ricos que, ao se assentarem e uma nova região, não se 

familiarizavam com à plebe e se dispunham ao senhorio de uma governante de um 

determinado grupo familiar (MADALENO, 2017, p. 17). 

Essa unidade familiar era denominada jure proprio e o seu chefe era 
diferenciado dos demais familiares como pessoa sui iuris, e sua 
finalidade era, além da proteção dessa família, a sua conservação 
como unidade política econômica e religiosa, uma vez que a religião 
da época baseava-se em duas classes de deuses: os superiores, 
ligados aos fenômenos naturais e conhecidos por todos; e os 
inferiores, domésticos ou deuses manes, ou seja, os antepassados da 
família que eram cultuados (MADALENO, 2017, p. 17).  
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Dessa maneira, o núcleo familiar denominado como communi jure era 

constituído por indivíduos ligados por parentesco civil do pai, ou agnatio, sem 

determinar se havia ou não alguma descendência. Existia uma constituição familiar 

maior, a gens, pois era levada em consideração o nome dos indivíduos, os gentiles, 

ou a família gentílica, “sendo eles descendentes de um só antepassado comum, 

geralmente lendário e imemorável, do qual haviam recebido o nome gentílico, que se 

sobrepunha ao parentesco sanguíneo” (MADALENO, 2017, p. 17). 

O aparecimento da gens foi uma condição que colaborou para acabar com 

matrimônio entre indivíduos do mesmo laço consanguíneo, “à medida que se 

descobriam as vantagens das uniões entre pessoas não aparentadas”. (MADALENO, 

2017, p. 17 apud MORGAN, 1991, p. 35) Seria um motivo de estrutura, visto que a 

interferência dos gentios, com sua a partir da sua composição, pode ter promovido 

uma diminuição de mulheres que estava à disposição para o matrimônio, obrigando 

os homens a buscarem mulheres que possuíam outras gens. É a modificação do 

matrimônio “endogâmico (aquele praticado entre os membros do mesmo grupo) para 

o exogâmico (realizado entre grupos diferentes)”. (MADALENO, 2017, p. 18). 

 

Outros fatores determinantes do fim da endogamia seriam o ganho 
genético, aumentando o número de indivíduos mais saudáveis e ágeis, 
e a diminuição do isolamento, pois os homens não ficariam mais 
restritos aos seus grupos consanguíneos e teriam a opção de casar-
se fora do grupo ou ser morto fora do grupo (MADALENO, 2017, p. 
18). 

 

A gens era achada tanto em Roma quanto na Grécia nos tempos antigos, 

com a denominação de Ghénos, ademais existia uma circunstância com o instituto 

jure proprio, que de maneira semelhante, existia uma classe social, política, religiosa 

e econômica, com núcleo na residência do indivíduo mais antigo, este, possuidor de 

qualidades que eram absolutas e possuíam até o caráter sacerdotal, e que mantinha 

a unicidade de todos os indivíduos e de suas posses, conservava em transmitia a 

religião que fazia parte daquele determinado grupo, e, também, era o garantidor da 

continuação do grupo, porque era o patriarca quem selecionava com quem deveriam 

casar-se os seus descendentes (MADALENO, 2017, p. 18). 

De maneira comparada pode ser destacado o núcleo familiar no antigo 

Direito alemão, pois havia o reconhecimento de dois grupos familiares: o grupo familiar 
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que estava sujeito ao poderio do patriarca, e, da mesma forma a gens/Ghéno, a Sippe, 

coletividade caracterizada pelos indivíduo que não estavam sob o poderio do 

patriarca, “e cujos vínculos se manifestavam no serviço das armas e em tempo de 

guerra, assim como na colonização de outros povos, no culto e no juramento” 

(MADALENO, 2017, p. 18 apud GARCEZ, 2008, p. 18). 

 

A Sippe era uma perfeita manifestação de solidariedade, em que o 
sujeito via satisfeitas suas necessidades materiais e morais, ou seja, 
encontrava seu devido amparo, como no caso dos órfãos, que eram 
acolhidos por esta família em sentido amplo. (MADALENO, 2017, p. 
18). 

 

O núcleo familiar antigo, então, era caraterizado enquanto grupo inseridos 

no contexto de lar, a casa, as posses e as demais coisas que eram fundamentais para 

o desempenho dessa organização que não estava submetido a um determinado 

Estado. Era exclusivamente focada aos bens e ao prosseguimento a partir daí tem-se 

o princípio do valor da questão da filiação; com a finalidade de sucessão dos bens, 

naquela cultura o primeiro filho nascido homem herdava todos os bens do pater 

familias.  

Esse ponto de vista caracterizado como romano e, totalmente, patriarcal, 

com o poderio de forma absoluta no pater familias, passou a ser destituído no reinado 

do imperador Constantino, crescendo de forma lenta para alcançar uma nova postura 

familiar, “a cristã, com sua unidade conjugal, restringindo a uma unidade familiar 

compreendida pelo pai, a mãe e os filhos. O Cristianismo passa a dar mais moralidade 

à sociedade” (MADALENO, 2017, p. 19). 

O pater familias era o chefe absoluto, sacerdote incumbido de oficiar 
a veneração dos penates, deuses domésticos. Como chefe do grupo 
familiar, exercente do poder marital, tinha direitos absolutos sobre a 
mulher e os filhos, inclusive com direito de vida e morte sobre os 
últimos, decorrente do jus vitae necisque. O pater familias era titular 
do jus noxae dandi, consistente no abandono reparatório do filho em 
favor da vítima que houvesse sofrido prejuízo com a prática pelo filho 
de um ilícito privado. Podia também exercer o jus vendendi, que era a 
faculdade de alienar o filho, mediante mancipatio a outro pater 
familias. Subespécie do jus vitae necisque era o jus exponendi, 
faculdade do pater familias de abandonar o filho recém-nascido ao seu 
destino. Só o pater familias tinha patrimônio, exercendo a domenica 
potestas. A mulher era considerada inabilitada para os negócios da 
vida forense. Daí a capitis deminutio de que padecia, que repercutiu 
na família moderna (RAMOS, 2016, p. 23). 

 



13 
 

A interferência que a igreja impôs “tenta humanizar as relações familiares, 

reprovando os interesses individuais, valorando a noção de conjunto” (MADALENO, 

2017, p. 19 apud LEITE, 1991, p. 101),  em conjunto com imperadores cristãos, resulta 

na mais expressiva interferência do Estado na família, e, depois desse momento, a 

ideia de indivisibilidade do casamento, do sexo apenas para a reprodução e 

preservação da linhagem, dos pensamentos místicos e do próprio matrimônio como 

sendo uma formalidade (MADALENO, 2017, p. 19). 

A família  recebe uma nova roupagem e passa ser enxergada diante de um 

contexto de cuidado da prole, cada indivíduo deveria cumprir a sua parte, com suas 

funções bem delineadas, sendo o homem àquele que mantém a sua casa e a mulher 

com a missão de manter a sua casa, esta, deveria ser submissa de forma 

incontestável ao seu marido. Nesse momento surge a ideia de que a gestação deve 

ser consagrada e que a mulher que carrega uma criança em seu ventre deveria 

receber o paraíso, e, também,  àquela que dá educação aos seus filhos e, de maneira 

semelhante, a face do indivíduo infante como puro é fundamentada no amor pleno de 

ser mãe  (MADALENO, 2017, p. 19).  

Esta é a preferência do homem, chefe da sua casa, era o esteio do núcleo 

familiar até então, ainda que a mulher fosse considerada à semelhança de uma santa, 

neste núcleo familiar o aspecto afetivo não poderiam ser discutidos, o que aconteceu, 

especialmente, depois da Revolução Francesa e, também, com o surgimento do 

movimento iluminista, momento em que a Igreja vai perdendo a sua influência, 

principalmente, depois dos dois movimento incutirem os ideais de individualidade e de 

liberdade, e com isso retirou do contexto do grupo familiar o aspecto religioso. 

 

Nesse ínterim, surge a ideia rousseauniana de um rompimento dos 
laços familiares, quebrando a hierarquia familiar, apregoando a 
manutenção desse vínculo apenas em relação ao afeto. Ou seja, 
chegado determinado momento, os filhos podem escolher, livremente, 
se querem ou não manter vínculos com seus pais, não mais por 
necessidade, mas por livre escolha consciente. Brota uma nova 
concepção de casamento, na qual os cônjuges passam a se escolher, 
não por convenções, mas por afeto, em que o eixo marido-
ascendentes se desloca para o eixo mulher-filhos. A família se 
restringe, sai da comunidade para a esfera nuclear de pai, mãe e 
filhos. As crianças passam a ter importância, já não são mais 
abandonadas como em outras épocas, quando os pais eram pessoas 
estranhas (MADALENO, 2017, p. 19). 
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Essa atenuação ocorrida no seio da família foi provocada pela Revolução 

Industrial, em que, no viés de Ana Carolina Carpes Madaleno (2017, p. 20) apud César 

Augusto de Castro Fiúza (2000, p. 35): 

 

[...] o casal mediano é obrigado a compartilhar o mesmo leito, o mesmo 
cubículo conjugal. A indissolubilidade do casamento, talvez mesmo 
por essa causa, começa a ser posta em xeque. A mulher se vê na 
contingência de trabalhar para o sustento do lar, assumindo essa nova 
postura com orgulho e obstinação. Começa a libertação feminina, 
fazendo ruir o patriarcalismo (MADALENO, 2017, p. 20 apud FIÚZA, 
2000, p. 35).  

 

O Código Civil da França destaca uma mudança na composição do núcleo 

familiar, e o Estado, por sua vez, começa a acompanhar de maneira mais próxima as 

entidades familiares, até mesmo modificando o ideal patriarcal que imperou por muito 

tempo, pelo idealismo patriarca do Estado, que se ocupa de realizar as vezes do pai 

distante ou daquele descumpridor de suas obrigações, dessa maneira, de forma 

progressiva,  a imagem quase que indestrutível do genitor, aos poucos, foi perdendo 

sua rigidez e cada vez mais o seus lugar. (MADALENO, 2017, p. 20).  

 

O século XIX bane as amas de leite (a quem os recém-nascidos da 
classe burguesa ou da aristocracia eram enviados, retornando ao lar 
apenas por volta dos 5 ou 6 anos, e por pouco tempo, pois logo após 
eram levados ao convento – no caso das meninas – ou ao internato – 
para os meninos) e as rodas dos enjeitados (onde eram colocados os 
bebês rejeitados), substituem as escolas particulares por escolas 
públicas e os padres, no ambiente familiar, por médicos. Nessa época, 
também, aparecem as primeiras sociedades protetoras da infância, 
diante das precárias condições deixadas pela introdução do progresso 
tecnológico – em que famílias inteiras trabalhavam horas a fio, em 
condições de total insalubridade (MADALENO, 2017, p. 20). 

 

No período do início do século XX as conquistas e transformações não 

param no contexto da família, a estrear pelas duas guerras mundiais, que revelaram 

a inteira fragilidade da Igreja, bem como do Estado, o que promoveu a discussão 

relacionada aos regramentos da conduta da sociedade, considerando que a Igreja e 

o Estado até o momento orientavam os caminhos dos povos. Os sistemas totalitários 

também modificaram à maneira do pensamento humano, o ideal de liberdade de 

pensamento e de expressão foram tolhidos, assim como a dignidade e as teorias 

humanistas dos séculos anteriores (MADALENO, 2017, p. 20).  
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A partir de 1.945 pode-se observar um reinício da democracia na 
esfera familiar e o surgimento, na França, da assistência às famílias 
numerosas, porém, apesar desse esforço dos Estados, persistem as 
desigualdades fundamentais, gerando uma série de revoltas e 
revoluções. A essa instabilidade são acrescentados, ainda, os 
avanços científicos e tecnológicos da época, como a chegada do 
homem à lua, os voos transatlânticos, entre outros, que deixam o 
homem atordoado, sem noção de espaço, de tempo ou de limites, 
suscitando, assim, diversas indagações íntimas; o homem passa a 
rever, por exemplo, sua posição de cidadão e sua religião. Inicia, 
desse modo, uma nova ideia de espiritualidade, o homem vê que é 
dono de seu destino (MADALENO, 2017, p. 21). 

 

Outra grande ajuda para a modificar os contextos familiar foi a revolução 

sexual ocorrida no ano de 1.960, em que os jovens se revoltaram contra os momentos 

de guerra que se passaram, quando ainda jovens e que perderam toda a sua 

juventude em relação a geração passada. Essa situação se distancia completamente 

da Igreja e do Direito, por compreender que estes institutos conferem respostas ou 

explicações aos anseios daquela época.  

Os anos 1960 e 1970 são preenchidos por modernos parâmetros 

relacionados a sexualidade do indivíduo que se vê totalmente libre, não apenas da 

castidade, que foi eliminada como os relacionamentos pré-conjugais que se tornaram 

cada vez mais natural.  “É a época dos adolescentes, até então uma fase esquecida, 

na qual há o culto à juventude, com valores e atitudes próprios” (MADALENO, 2017, 

p. 21).  

Ainda em relação ao momento da liberdade sexual de afirma Ana Carolina 

Carpes Madaleno (2017, p. 21) apud Eduardo de Oliveira Leite (1991, p. 23): 

 

Na medida em que o acesso dos jovens à sexualidade se tornou fato 
normal, esvaziado de qualquer mistério, o nível de exigência e 
satisfação mútua nesse terreno cresceu proporcionalmente na 
qualidade, o que explica, em termos, a facilidade das rupturas e o 
recurso a novos parceiros (MADALENO, 2017, p. 21 apud LEITE, 
1991, p. 23).  

 

Dessa forma, de maneira definitiva extingue-se a seleção de constituição 

familiar que estivesse relacionada com os bens e circunstâncias de caráter 

econômico, não foi mais preciso a interferência maciça da sociedade, pois o 

fundamento para relacionar-se com outros indivíduos, agora está vinculado a 

questões afetivas, próprias do sentimento, do desejo sexual, da liberdade para amar 
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e do desejo de constituição familiar. A partir daí, nasce uma estrutura de valores que 

engrandece a felicidade e o desenvolvimento pessoal; o controle que a comunidade 

exercia sobre os jovens também deixa de existir (MADALENO, 2017, p. 21).  

 

A mudança de atitude atinge as mães, que, em outras épocas, se não 
ausentes, eram completamente indiferentes ao desenvolvimento 
sentimental de seus filhos, agora passam a colocar o bem-estar do 
recém-nascido acima de tudo. A família se concentra nos filhos, o 
sentimento familiar substitui os outros anseios de fidelidade ao culto, 
ao serviço ou ao mundo exterior em geral (MADALENO, 2017, p. 22). 

 

Existiu ainda, o movimento caracterizado enquanto feminista, que, pregou 

a ideia de que a mulher labore e possua autonomia para sua realização além do seu 

lar, dessa maneira, permite a participação do pai de família no contexto de 

relacionamento com os filhos e da sua casa, possibilitando isonomia no 

relacionamento conjugal e maior interdependência entre seus componentes, gerando 

do sentimento de confiança  no lar, em que não há mais possibilidade para as 

ocorrências de falta de liberdade que decorreu dos modelos familiares de antes. 

Com a predominância de relacionamentos fundados no amor e no carinho, 

não há mais o matrimônio eternizado pelo contexto eclesiástico, o casamento 

enquanto mera instituição não encontra mais amparo, pois cada indivíduo tem 

conhecimento do que o ideal para si. Contudo, o místico em volta da mulher 

possuidora de prerrogativas angelicais, da mãe santificada criadora e educadora da 

dos filhos, da única que possuidora do amor incondicionado, “da mulher que gera 

filhos e vira um ser onipotente, sendo que só ela sabe das dores e alegrias de ter um 

filho, persiste no inconsciente coletivo” (MADALENO, 2017, p. 22). 

 

1.2 Histórico do Direito de Família Brasileiro 

O Direito de família no Brasil sofreu grande influência do direito romano e 

do cristianismo, notadamente de concepções da igreja católica. 

À época do início da vigência do Código Civil de 1916, afirmava-se 
que o matrimônio era o assento básico da família, de modo que o 
direito deveria ocupar-se basicamente das relações familiares que 
compreendiam o casamento e o pátrio poder, uma vez que era sobre 
o casamento que repousava a própria sociedade civil, sendo que o 
matrimônio era indissolúvel. (RAMOS, 2016, p. 24 apud BARBOZA, 
1998, p. 87)  
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Conforme regra jurídica que alcançou nível constitucional a partir da 

Constituição de 1934, a família legítima era constituída por meio do casamento, 

entendimento seguido pelas Constituições posteriores (1937, 1946, 1967) até a 

Constituição de 1988, que rompeu com a referida concepção, reconhecendo como 

família a união estável entre um homem e uma mulher e a comunidade formada por 

qualquer um dos pais e seus descendentes. Com o decorrer dos anos, a família vem 

alcançando contornos ainda mais amplos, numa interpretação extensiva da 

Constituição Federal (RAMOS, 2016, p. 24).  

Pelo Código Civil de 1916, a mulher, ao se casar, tornava-se relativamente 

incapaz, passando a ser assistida pelo marido nos atos da vida civil. Ao marido 

competia a chefia da sociedade conjugal, com a atribuição de estabelecer o domicílio 

conjugal, administrar o patrimônio familiar, neste compreendidos os bens do casal, 

além de reger a pessoa e os bens dos filhos menores, na medida em que detinha, 

com exclusividade, o pátrio poder. A estrutura jurídica da família em muito se 

aproximava da família romana. Os direitos concedidos à mulher casada tinham cunho 

protecionista e lhe atribuíam nítido caráter de inferioridade na sociedade conjugal. 

(RAMOS, 2016, p. 24). 

 

As relações sem casamento eram morais, social e civilmente 
reprovadas, atingindo diretamente os filhos que eram classificados e 
consequentemente discriminados em função da situação jurídica dos 
pais. Legítimos eram os filhos concebidos na constância do 
casamento. Ilegítimos, os que não procediam de justas núpcias. 
Distinguiam-se os filhos ilegítimos em naturais, assim considerados os 
que nasciam de homem e mulher entre os quais não havia 
impedimento matrimonial, e os espúrios, denominação que designava 
aqueles que descendiam de pessoas impedidas de casar, seja por 
parentesco, afinidade ou casamento subsistente – filhos adulterinos e 
incestuosos. Esses últimos não podiam nem sequer ser reconhecidos 
(RAMOS, 2016, p. 24).  

 

Tratava-se de uma família hierarquizada, chefiando o marido a mulher e os 

filhos, no exercício do poder marital e do pátrio poder. Os filhos, enquanto menores, 

sujeitavam-se ao pátrio poder, dispensando-lhes a lei civil proteção traduzida nos 

deveres inerentes ao pátrio poder. A esposa, somente em 1962, com o Estatuto da 

Mulher Casada, deixou de ser relativamente incapaz e detinha o poder doméstico, que 

lhe conferia um papel pequeno na sociedade familiar. 
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O modelo de família constituído no século XIX, que inspirou o nosso 
Código Civil de 1916, tinha as características, segundo leciona a 
professora Heloisa Helena Barboza, de nuclear, heterossexual, 
monógama, patriarcal, dominada pela figura do pai que encarnava a 
sua honra, dando-lhe nome, sendo seu chefe e gerente, 
representando o grupo familiar, cujos interesses sempre prevaleciam 
sobre as aspirações dos membros que a compunham. (RAMOS, 2016, 
p. 25 apud BARBOZA, 1998, p. 109)  

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe inúmeras inovações na estrutura 

familiar. E, dentre elas, a família ganhou destaque, em virtude das profundas 

modificações que sofreu. Enquanto a família presente no Código Civil Brasileiro de 

1916 é fundada no casamento, havendo distinção quanto aos filhos, com 

característica essencialmente patrimonialista e patriarcal, a família contemporânea, 

fruto da evolução da sociedade e da própria legislação, agora regulada pelo Código 

Civil de 2002, interpretado à luz da Constituição Federal de 1988, é baseada no amor, 

na promoção da dignidade de seus membros, com o reconhecimento de outras formas 

ou modelos de entidades familiares além do casamento como as uniões estáveis e 

aquelas formadas pela união de qualquer dos pais e sua prole (famílias 

monoparentais), reconhecendo direitos iguais a todos os filhos, sejam eles oriundos 

ou não do casamento, e igualdade entre o homem e a mulher. 

Antes de 1988, pouco importava se os membros da família estavam felizes 

ou não, visto que a infelicidade não era motivo para a dissolução da sociedade 

conjugal. A dignidade dos membros da família era um dado secundário. O que, de 

fato, “se tornava relevante era a manutenção da paz doméstica, o equilíbrio, a 

segurança, a coesão formal da família, mesmo em detrimento da realização pessoal 

de cada um dos seus integrantes, principalmente a mulher”.  (RAMOS, 2016, p. 27 

apud ALVES, 2007, p. 131), pois, a subordinação e o sofrimento da mulher seriam 

recompensados com um valor de maior importância: a manutenção do vínculo familiar. 

A evolução histórica da família nos traz, assim, o afeto como centro da discussão 

jurídica. 
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2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O INSTITUTO DO PODER FAMILIAR NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

 

2.1 O Instituto do Poder Familiar sob a Análise da sua Evolução e Principais 

Características. 

 

Irrelevante é considerar que o instituto do pátrio poder recebeu grande 

avanço ao longo da história, desconsiderando a sua natureza absoluta como 

originalmente se caracterizou passou a ser enxergado enquanto uma conotação 

protetiva e construtiva no que se refere aos filhos. Dessa forma, diante dessa nova 

roupagem do poder familiar a ideia mais tradicional “pátrio poder” diante do antigo 

instituto da patria potestas romana, foi substituído por poder familiar, expressão 

adotada pelo Código Civil, em 2002, ou “responsabilidade parental”, “poder parental”, 

“autoridade parental” ou “pátrio dever”, conforme a doutrina faz referência (RAMOS, 

2016, p. 38).  

Conceituando o instituto, primeiramente convém ser transcrito o 

ensinamento do grande mestre civilista Patrícia Pimentel de Oliveira Ramos (2016, p. 

39) apud Clóvis Beviláqua (1943, p. 363) sob a ótica do Código Civil de 1916, para 

quem o pátrio poder é o “conjunto dos direitos que a lei confere ao pai sobre a pessoa 

e os bens de seus filhos legítimos, legitimados, naturais reconhecidos ou adotivos”. A 

concepção já está superada, uma vez que foi inspirada no conceito patriarcal, 

patrimonialista e discriminativo dos filhos, do antigo Código Civil e uma outra 

concepção foi demonstrada com uma excelente definição:  

 

O pátrio poder é o complexo de direitos e deveres concernentes ao pai 
e à mãe, fundado no Direito Natural, confirmado pelo Direito Positivo 
e direcionado ao interesse da família e do filho menor não 
emancipado, que incide sobre a pessoa e o patrimônio deste filho e 
serve como meio para o manter, proteger e educar (RAMOS, 2016, p. 
39 apud RISARD FILHO, 2000, p. 27).  

 

Outra definição moderna estabelece conceito a respeito do referido 

instituto: “Complexo de direitos e deveres quanto à pessoa e bens do filho, exercidos 

pelos pais na mais estreita colaboração, e em igualdade de condições segundo o 

artigo. 226, § 5º, da Constituição” (RAMOS, 2016, p. 40 apud PEREIRA, 2002, p. 240).  

Portanto, considera-se, atualmente, que o poder familiar é, assim, um conjunto de 
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prerrogativas legais reconhecidas aos pais para a criação, orientação e proteção dos 

filhos menores de 18 (dezoito) anos. 

Patrícia Pimentel de Oliveira Ramos (2016, p. 40) apud Orlando Gomes 

(2001, p. 389), em sua obra Direito de família, afirma que o instituto perdeu a 

organização autoritária baseada no Direito romano, e deixou de ser um conjunto de 

direitos do pai sobre a pessoa do filho, amplos e ilimitados, para se tornar um 

complexo de deveres.  

 

Essa evolução orientou-se, fundamentalmente, em três pontos: a) 
limitação temporal do poder; b) limitação dos direitos do pai e do seu 
uso; c) colaboração do Estado na proteção do filho menor e 
intervenção no exercício do pátrio poder para orientá-lo e controlá-lo. 
(RAMOS, 2016, p. 40).  

 

De acordo com o que descreve Patrícia Pimentel de Oliveira Ramos (2016, 

p. 41) apud Ana Carolina Brochado Teixeira (2005, p. 128), 

 

o antigo pátrio poder tinha como principal escopo a gerência do 
patrimônio dos filhos, além de sobrelevar seu aspecto formal, de 
representação ou assistência dos menores para a prática de atos 
jurídicos. Sua essência era marcadamente patrimonial, pois o 
processo educacional não tinha tanto relevo, uma vez que se perfazia 
na autoridade paterna e no dever de obediência do filho. Essa 
ascendência era natural e inquestionada, além de ser fundamentada 
na desigualdade paterno-filial. (RAMOS, 2016, p. 41 apud TEIXEIRA, 
2005, p. 128).  

 

Atualmente, a moderna concepção do poder familiar é instrumental e 

democrática, funcionalizada para a promoção e desenvolvimento da personalidade do 

filho, visando à sua educação e criação de forma participativa, com respeito à sua 

individualidade e integridade biopsíquica, e, sobretudo, pautada no afeto.  

 

Nessa moderna concepção, a responsabilidade parental sem o 
concomitante contato entre pais e filhos estaria esvaziada da sua 
principal função de promoção do desenvolvimento da personalidade 
do filho com amor, carinho e participação, pois é pelo convívio que 
floresce o amor, que se trocam experiências, se fortalecem os vínculos 
parentais e se edifica a personalidade do filho (RAMOS, 2005, p. 103). 
. 

A moderna visão da autoridade parental exige que os pais se façam 

presentes na vida de seus filhos ainda que sejam separados e haja conflito familiar 
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entre eles. Não basta simplesmente pagar um bom numerário de pensão alimentícia 

e fiscalizar, ao longe, a criação e educação dada ao filho por uma terceira pessoa. É 

preciso convívio, interação, troca de experiências, atenção e responsabilidade por ter 

trazido ao mundo um ser humano que não pediu para nascer. As questões 

patrimoniais adquirem uma relevância secundária, sobrelevando os aspectos 

existenciais vinculados à dignidade da pessoa, o carinho e a afetuosidade cultivada 

no contato com os filhos (RAMOS, 2016, p. 42). 

 

Assim, a educação do filho, como uma das facetas dos deveres 
decorrentes do poder familiar, não consiste apenas na obrigação de 
zelar para que ele receba instrução escolar ou profissional. Consiste 
também na transmissão de valores morais e éticos. Os pais são 
responsáveis pela formação de seus filhos, inclusive por atos ilícitos 
por eles praticados. Assim, não basta a educação formal, é preciso 
que o filho seja educado para viver em sociedade, aprendendo a 
respeitar o próximo, a agir corretamente, sendo repreendido por mau 
comportamento. Nenhuma criança nasce educada, sendo necessário 
que os pais, num esforço quotidiano, formem-lhe o caráter e lhe 
infundam bons princípios (RAMOS, 2016, p. 42).  

 

Como poderá o pai ou a mãe distante do filho contribuir na transmissão de 

seus valores? O exemplo dos pais desempenha um papel importante na formação 

psíquica do filho. A sua participação no processo educacional do filho é deveras 

importante, ainda que não seja perfeita. Muito mais do que bônus, a autoridade 

parental é um ônus, um dever jurídico imposto aos pais na criação dos filhos visando 

à plena formação espiritual, educacional e moral destes. 

Ao contrário do que se observava no modelo original da patria potestas 
romana, no qual cabia unicamente ao pater o exercício da potestas na 
família, o Código Civil Brasileiro de 1916, em seu texto original, já 
havia temperado a exclusividade da atuação paterna, dedicando um 
restrito espaço à mãe. Durante o século XX, no curso da evolução 
legislativa que veio a modificar os contornos jurídicos da família, a 
dicção legal do instituto foi alterada. O alcance da igualdade entre os 
cônjuges, introduzido pelo Estatuto da Mulher Casada (Lei n. 
4.121/62), aumentou a esfera de atuação materna, e, na atualidade, o 
poder familiar ou parental é exercido em igualdade de condições tanto 
pela mãe quanto pelo pai. (RAMOS, 2016, p. 43). 

 

Essa igualdade ampla consagrada pela Constituição Federal de 1988, a 

partir do que pai e mãe, em idênticas condições, passaram a atuar para concretizar 

todos os aspectos da autoridade que lhes é conferida por força da relação paterno-

filial, foi reafirmada nos dispositivos infraconstitucionais posteriores à Constituição, 
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seja o Estatuto da Criança e do Adolescente, seja o Código Civil de 2002, com as 

atualizações decorrentes das leis sobre guarda compartilhada (Leis n. 11.698/2008 e 

n. 13.058/2014). Aliás, a mãe sempre foi aquela com maior contato com os filhos e 

responsável direta pelos cuidados do dia a dia, encarregada por nutri-los, vesti-los e 

orientá-los, mas destituída, via de regra, de poderes decisórios. A igualdade de 

direitos operou mudanças tanto para o pai quanto para a mãe (RAMOS, 2016, p. 45). 

Dessa maneira, os filhos:   

 

[...] não são, nem poderiam ser, objeto da autoridade parental. 
Constituem um dos sujeitos da relação derivada do poder familiar, não 
sendo objetos nem sujeitos passivos, mas sim os destinatários do 
exercício dessa incumbência dos pais, na modalidade de uma dupla 
realização de interesses do filho e dos pais (RAMOS, 2016, p. 45 apud 
FACHIN, 1999, p. 223).  

 

O Código Civil português utiliza a expressão “responsabilidade parental”, e 

consagra, expressamente, o dever dos pais de velar pela segurança e saúde dos 

filhos, prover seu sustento e dirigir a sua educação, devendo, de acordo com a 

maturidade dos filhos, levar em conta a sua opinião nos assuntos familiares 

importantes e reconhecer-lhes autonomia na organização da própria vida (art. 1.878º 

do Código Civil português). Consigna, ainda, e de maneira expressa, que os pais não 

podem injustificadamente privar os filhos do convívio com os irmãos e ascendentes 

(art. 1887-A) (RAMOS, 2016, p. 46).  

 

A autoridade parental, dessa forma, traduz uma relação na qual pai e 
mãe dirigem seus esforços para proporcionar aos filhos todas as 
condições possíveis e necessárias de criação e desenvolvimento de 
suas personalidades, direcionada no interesse exclusivo do filho, 
servindo como meio de protegê-los e educá-los (RAMOS, 2016, p. 46). 

 

De qualquer forma, o poder familiar é um conjunto de prerrogativas 

inerentes à maternidade e à paternidade que não surge com o nascimento do filho, 

mas com o seu registro civil. O filho não reconhecido pelo pai, na forma do art. 1.633 

do Código Civil, fica sob o poder familiar exclusivo da mãe. 

2.2. Características, suspensão, extinção e destituição do Poder Familiar 

O poder familiar ou autoridade parental, conforme disserta Patrícia 

Pimentel de Oliveira Ramos (2016, p. 47) apud Carlos Alberto Bittar (1993, p. 245), 
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consiste em um conjunto de prerrogativas legais reconhecidas aos pais para a criação, 

a orientação e a proteção dos filhos, durante a respectiva menoridade, cessando com 

o implemento da idade ou com a emancipação. É irrenunciável, inalienável e 

imprescritível.  

É caracterizado mais como um munus legal do que propriamente um 
poder, e por isso as críticas existentes à expressão “poder familiar” 
pois, concomitantemente ao complexo de prerrogativas sobre a 
pessoa e os bens dos filhos, corresponde aos deveres de criação, 
educação e sustento. É função exercida no interesse dos filhos, diante 
da personalização operada na matéria e do reconhecimento de 
direitos próprios dos filhos. É missão confiada aos pais para a regência 
da pessoa e dos bens dos filhos, desde a concepção à idade adulta, 
que representa mais um ônus do que privilégios, daí a expressão 
pátrio dever (RAMOS, 2016, p. 49).  

 

Em regra, como sistema de proteção e defesa dos filhos, o poder familiar 

tem duração por todo o período da menoridade. Todavia, há hipóteses em que pode 

ser suspenso, destituído ou extinto antes da maioridade. A suspensão é temporária e 

admite reintegração. Dá-se por decisão judicial, quando o pai ou a mãe abusarem de 

seu poder, faltando aos seus deveres ou arruinando os bens dos filhos, assim quando 

o pai ou a mãe forem condenados por sentença irrecorrível em crime cuja pena exceda 

dois anos de prisão.  

A regra, determinada pelo art. 394 do Código Civil de 1916, foi mantida pelo 

art. 1.637 do Código Civil de 2002. Havendo motivo grave, a suspensão do poder 

familiar poderá ser decretada liminar ou incidentalmente, até o julgamento final da 

causa (art. 157 do ECA) ou nas hipóteses de alienação parental grave (art. 6º, VII, da 

Lei n. 12.318/2010) (RAMOS, 2016, p. 50).  

A destituição é definitiva e ocorre quando um ou ambos os pais incidem 
em falta grave aos deveres inerentes à autoridade parental, consistente 
no castigo imoderado do filho, abandono deste, prática de atos 
contrários à moral e aos bons costumes, ou incidir reiteradamente em 
abuso ou falta dos deveres inerentes à autoridade parental (art. 395 do 
Código Civil de 1916 e 1.638 do Código Civil atual), descumprindo os 
deveres de  sustento, guarda e educação (art. 22 do ECA). A falta ou 
carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para 
perda ou a suspensão do poder familiar (art. 23 do ECA). A condenação 
criminal do pai ou da mãe não implicará a destituição do poder familiar, 
exceto na hipótese de condenação de crime doloso, sujeito à pena de 
reclusão, contra o próprio filho ou filha (art. 23 § 2º, do ECA, incluído 
pela Lei n. 12.962/2014). (RAMOS, 2016, p. 51). 

A destituição do poder familiar, assim como a suspensão, só pode ser 

determinada por decisão judicial. O procedimento é obrigatoriamente sujeito ao Poder 
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Judiciário, com as garantias efetivas do contraditório e ampla defesa, exigindo-se 

citação pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização (art. 158, §§ 

1º e 2º, do ECA) e não for possível localizar o genitor, oportunidade na qual ocorrerá 

a sua citação por edital (RAMOS, 2016, p. 51). 

A suspensão ou destituição não afeta o dever de prestar alimentos ao 
filho, pois se trata de uma penalidade imposta ao genitor. Assim, 
embora não exista norma expressa a respeito, toda a sistemática de 
nosso direito indica que o dever subsiste, visto que a sanção imposta 
ao genitor não poderia prejudicar a criança ou o adolescente. Ainda 
que destituído o genitor do poder familiar, o dever de prestar alimentos 
somente cessa se a criança ou adolescente for adotada, substituindo-
se a figura parental, ocasião na qual extinguir-se-á o poder familiar 
original (RAMOS, 2016, p. 52).  

 

A extinção decorre da morte de um dos polos da relação jurídica, da 

emancipação do infante, de sua adoção “nesse último caso é necessária a destituição 

do poder familiar dos pais biológicos, se conhecidos, por sentença prévia ou 

concomitante ao processo judicial da adoção, ou a concordância deles” (RAMOS, 

2016, p. 52) e da maioridade. A paternidade ou maternidade socioafetiva, aliada ao 

abandono do genitor biológico, faz nascer o legítimo interesse na ação de destituição 

do poder familiar para fins de adoção. 

O poder familiar não se extingue com a separação, o divórcio ou dissolução 

da união estável. A autoridade parental prevalece, em igualdade de condições para 

ambos os pais, durante o casamento, e na família matrimonial desfeita, assim como 

em qualquer modelo adotado de família, sendo necessário o ajuizamento de ação de 

destituição do poder familiar (ou expressa condenação criminal) para a retirada dessa 

autoridade parental (RAMOS, 2016, p. 52). 

 

2.3 O Exercício do Poder Familiar na Legislação Brasileira Moderna 

Ao lado da equivalência de atuação dos genitores e da maior participação 

do filho, na moderna concepção democrática da família, dentro da qual a opinião dos 

filhos tem sido considerada por nossos Tribunais, informado ainda pelos princípios 

constitucionais balizadores da família igualitária e eudemonista, o instituto vem 

assumir mais uma função educativa que propriamente de gestão patrimonial, e é um 

munus finalizado à promoção das potencialidades criativas dos filhos. 
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Cuida-se de proporcionar à criança todos os meios necessários para 
sua completa formação, passando necessariamente pela instrução 
básica e preparação para todos os aspectos da vida, desde os mais 
simples aos mais complexos. Essa noção de educação consiste em 
participar da vida do filho, protegendo-o, dando-lhe liberdade, 
colocando limites em suas ações, respeitando-o e portando-se como 
exemplo (RAMOS, 2016, p. 60).  

 

O exercício irregular do poder familiar pelo pai ou pela mãe pode ensejar a 

aplicação da multa prevista no art. 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente, além 

de outras medidas como a perda da guarda, prevista no art. 129, VIII, do mesmo 

diploma legal. Conforme já foi destacado, o poder familiar consiste em um munus, um 

poder-dever exercido em favor e no interesse do filho, que impõe aos genitores o 

dever de prestar-lhe assistência, respeitá-lo, zelar por sua educação e integridade 

física e psíquica, além de proporcionar-lhe toda a proteção possível para o mais 

completo desenvolvimento do infante (RAMOS, 2016, p. 61). 

Com relação à pessoa dos filhos menores, compete a ambos os pais, 

qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que 

consiste em (art. 1.634 do Código Civil, com a redação dada pela Lei n. 13.058/2014): 

I – dirigir-lhes a criação e educação; II – exercer a guarda unilateral ou 
compartilhada nos termos do art. 1.584; 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 – representá-los judicial e 
extrajudicialmente até os 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, 2014, s/p).  

 

Entre os poderes/deveres dos pais, portanto, estão: a guarda dos filhos, a 

responsabilidade sobre a educação destes, o deferir o consentimento matrimonial, 

cuja denegação admite o suprimento judicial, a nomeação de tutor, a representação 

se for o caso de absolutamente incapaz, a assistência se relativamente incapaz, a boa 

administração e usufruto dos bens, a responsabilidade civil por atos ilícitos praticados 

pelo filho, o dever de zelar para que o filho não seja encontrado em situação de risco 

(RAMOS, 2016, p. 62). 
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A autoridade parental é exercida, em igualdade de condições, pelo pai e 

pela mãe, cabendo a qualquer um deles recorrer ao Poder Judiciário para a solução 

de divergência (Código Civil, art. 1.631, parágrafo único). A separação ou o divórcio 

dos pais não altera a responsabilidade parental (Código Civil, art. 1.579). Conforme 

destaca  Patrícia Pimentel de Oliveira Ramos (2016, p. 62) apud Carlos Alberto Bittar 

(1993, 247), “é de ambos o exercício, em paridade de condições, sob o controle 

judicial (Lei n. 8.069/90, art. 22), não se alterando as relações com os filhos em razão 

da separação dos pais, senão quanto ao direito de tê-los em sua companhia”, redação 

do artigo  art. 1.632 do Código Civil. 

Em nosso país, o divórcio dos pais, com a atribuição da guarda da 
criança a somente um dos genitores, não priva o genitor não guardião 
do exercício da autoridade parental. Este pode, juntamente com o 
guardião, tomar decisões sobre o futuro do filho, cabendo a qualquer 
deles recorrer ao Poder Judiciário na hipótese de divergência 
(RAMOS, 2016, p. 63).  

 

A titularidade e o exercício da autoridade parental, uma vez existentes na 

esfera jurídica, constituem regra geral. Os genitores desempenham os papéis de pais, 

qualificados pela autoridade, até que os filhos atinjam a maioridade civil. Qualquer 

modificação nessa regra de que a autoridade parental é exercida por ambos os pais 

configura exceção e exige pronunciamento específico (RAMOS, 2016, p. 64 apud 

CARBONERA, 2000, p. 79).  

O não guardião está em igualdade jurídica para o exercício do poder 
parental, pois está privado tão somente do contato diário com seu filho. 
Este, e tão somente este, é o fato que dificulta o exercício pleno da 
autoridade parental do não guardião, sendo o instituto da guarda 
compartilhada um mecanismo para o pleno exercício do poder familiar, 
resgatando o interesse e a autoestima do genitor não guardião para 
colaborar na educação de seu filho, participando ativamente de seu 
dia a dia. (RAMOS, 2016, p. 65). 

 

Conforme expõe Patrícia Pimentel de Oliveira Ramos (2016, p. 62) apud 

Eduardo de Oliveira Leite (1997, p. 192), “a separação ou o divórcio separa marido e 

mulher, mas não anula os laços que vinculam os pais a seus filhos, de modo que a 

ruptura do casal não tem o condão de provocar a ruptura dos laços jurídicos da 

filiação, que persistem imutáveis, independentemente dos acontecimentos”. 
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3. ANÁLISE SOBRE O INSTITUTO DA GUARDA COMPARTILHADA NO DIREITO 
BRASILEIRO.  

 

 

3.1 Noções conceituais sobre o Instituto da Guarda. 

 

O questionamento primário, refere-se a guarda natural, que ocorre da 

declaração de reconhecer o filho, conforme demonstra o art. 1.612 do Código Civil. 

Ao realizar a certidão de nascimento do filho, a mãe, o pai ou ambos lhes asseguram 

o direito a ter um nome, à nacionalidade, lações familiares e direitos daí resultantes, 

bem como passam a ser possuidores do poder familiar. A guarda natural é qualidade 

que decorre do poder de família, com fundamento no art. 1.634, II, do Código Civil 

(BRASIL, 2002, s/p). 

O filho que não é reconhecido pelo pai, conforme demonstra o art. 1.633 

do Código Civil, fica sob o poder familiar privativo da genitora. No molde de estrutura 

familiar estabelecida pelo matrimônio ou por uma relação estável, no qual os cônjuges 

passam a dividir os direitos e compromissos em relação à prole, é o que se entende 

por guarda comum ou em conjunto, que é fundamento importantes no que tange ao 

sustento, guarda e educação dos filhos, segundo os artigos 1.566, IV, e 1.724 do 

Código Civil). (RAMOS, 2016, p. 69).  

 

Quando os pais não moram juntos, seja porque nunca moraram ou se 
separaram, usamos a terminologia “guarda unilateral” ou “guarda 
compartilhada” para se referir ao modelo de cuidado e 
responsabilidade em relação à criança ou ao adolescente. A guarda 
unilateral é aquela atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o 
substitua. E a guarda compartilhada é a responsabilização conjunta e 
o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob 
o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns (art. 
1.583 do Código Civil). (RAMOS, 2016, p. 70). 

 
 

De modo geral, a guarda, não importa se é guarda comum, unilateral ou 

compartilhada, conforme expõe Patrícia Pimentel Oliveira Ramos (2016, p. 71) apud 

Silvana Maria Carbonera (2000, p. 47) é: 

 
[...] um instituto jurídico através do qual se atribui a uma pessoa, o 
guardião, um complexo de direitos e deveres a serem exercidos com 
o objetivo de proteger e prover as necessidades de desenvolvimento 
de outra que dele necessite, colocada sob sua responsabilidade em 
virtude de lei ou decisão judicial. (RAMOS, 2016, p. 71 apud 
CARBONERA, 2000, p. 47) 
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A guarda, dessa maneira, segundo Patrícia Pimentel Oliveira Ramos (2016, 

p. 71) apud Flávio Guimarães Lauria (2002, p. 62).  

 

[...] consiste num complexo de direitos e deveres que uma pessoa ou 
um casal exerce em relação a uma criança ou adolescente, 
consistindo na mais ampla assistência à sua formação moral, 
educação, diversão e cuidados para com a saúde, bem como toda e 
qualquer diligência que se apresente necessária ao pleno 
desenvolvimento de suas potencialidades humanas, marcada pela 
necessária convivência sob o mesmo teto, implicando, inclusive, na 
identidade de domicílio entre a criança e o(s) respectivo(s) titular(es) 
(RAMOS, 2016, p. 71 apud LAURIA, 2002, p. 62). 

 

Pode também ser definida como um grupo de relações jurídicas que 

existem entre uma pessoa e um menor de 18 (dezoito) anos, estabelecidos do fato de 

estar este sob o poder e companhia daquela, e do compromisso daquela em relação 

a este, quanto ao cuidado, orientação e formação. 

 

A guarda, examinada sob a perspectiva do poder familiar, é tanto um 
dever como um direito dos pais: dever pois incumbe aos pais criar e 
educar os filhos, sob pena de estarem deixando o filho em abandono; 
direito no sentido de os pais participarem do crescimento dos filhos, 
orientá-los e educá-los, exigindo-lhes obediência, podendo retê-los no 
lar, conservando-os junto a si, sendo indispensável a guarda para que 
possa ser exercida a vigilância, uma vez que o genitor é civilmente 
responsável pelos atos do filho. (RAMOS, 2016, p. 74).  

 

A guarda unilateral de forma tradicional seguida pelos tribunais brasileiros, 

entretanto, geralmente, traz, de forma inconveniente, de distanciar ou pai da 

convivência com o filho, intensificando os poderes do detentor em relação à formação 

da vida da criança. As visitas que ocorrem quinzenalmente são óbvias decisões 

jurídicas em relação à guarda que acontece de maneira unilateral o que acarreta um 

resultado prejudicial na relação entre os pais-filhos, considerando que promovem um 

distanciamento, seja físico ou também pode ser o afetivo, em razão das 

consequências dos desencontros e separações, causando uma falta de interesse e 

que pode ser defensiva daquele que não possui a guarda do filho, no sentido de 

estreitar o contato com os filhos.  

Segundo Patrícia Pimentel Oliveira Ramos (2016, p. 74) apud Leila Maria 

Torraca de Brito (1999, p. 175), professora do Instituto de Psicologia da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro e do Curso de Especialização em Psicologia Jurídica, 
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citando pesquisas de diversos autores nacionais e estrangeiros, considerou que 

muitos genitores desistem de estabelecer relação de convívio na vida dos filhos por 

não aguentarem as discussões que não terminam com a ex-mulher e por não 

consentirem com rejeição. Boa parte da prole de genitores que se separam e sob o 

regime de guarda unilateral deixam de estabelecer relacionamento amigável por 

considerarem que o outro genitor o tem como o vilão 

.  

Diversas são as críticas ao sistema legal de imposição da guarda 
unilateral, e entre elas existe a contestação à primazia reconhecida à 
mãe em relação ao direito de ser sempre detentora legítima da guarda 
(o que só se justifica, de forma genérica, nos três primeiros anos de 
vida da criança), o fato de que a desigualdade entre os cônjuges foi 
expulsa do ordenamento jurídico, a redistribuição dos papéis 
familiares, com o acesso da mulher ao mercado de trabalho e o 
redimensionamento da paternidade numa estrutura que apenas lhe 
assegurava uma função secundária (RAMOS, 2016, p. 74). 

 

Conforme expõe Patrícia Pimentel Oliveira Ramos (2016, p. 75) apud 

Eduardo de Oliveira Leite (1997, p. 192): 

 

talvez, de todas as mudanças sentidas, a que provoca impacto maior 
na questão de responsabilidade parental, a redescoberta do “amor 
paterno” seja a mais importante. Os “novos pais”, porque envolvidos 
numa paternidade mais próxima a seus filhos (e não após uma certa 
idade, como ocorria até recentemente), reclamam cada vez mais o seu 
papel nas famílias desunidas, e não se contentam com as “migalhas” 
que lhes são atribuídas por uma titularidade de autoridade que 
encontra óbices no exercício cotidiano da paternidade (RAMOS, 2016, 
p. 75 apud LEITE, 1997, p. 192) 

 

A interrupção do matrimônio não necessita, vir seguida de decepção e 

discordâncias, com um dos pais na postura de vencedor, que detém da guarda 

unilateral, com autoridade de fato para estar possibilitando e estabelecendo como se 

acontecerá a forma de visita do outro e atribuições para, ao representar o filho, 

ingressar contra o outro na Justiça para estabelecer a pensão alimentícia e que, na 

maioria das vezes, não representa as reais condições daquele que não possui a 

guarda, e como consequência a incidência de prisão civil prisão civil daquele 

(RAMOS, 2016, p. 82). 

Muitas são as questões, não só no Brasil como em outros países, a respeito 

dessa sistemática. Os Estados Unidos, que possuem grande quantidade de 
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seguidores da guarda compartilhada, já possuem contexto legal em muitos Estados 

dando predileção para a guarda compartilhada, sendo habituais as críticas a 

sistemática de guarda unilateral. 

 

3.2 A Guarda Compartilhada 

 

A expressão “guarda compartilhada” de crianças refere-se à 
possibilidade de os filhos de pais separados serem assistidos por 
ambos os pais. Nela, os pais têm efetiva e equivalente autoridade 
legal, não só para tomar decisões importantes quanto ao bem-estar de 
seus filhos, como também de conviver com esses filhos em igualdade 
de condições (RAMOS, 2016, p. 84 apud NICK, 1997, p. 135). 

 

Já, na definição do nosso Código Civil: 

[...] a guarda compartilhada significa 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 (art. 
1.583), de modo que o tempo de convívio com os filhos seja dividido 
de forma equilibrada entre mãe e pai, sempre tendo em vista as 
condições fáticas e os interesses dos filhos (§ 2º). (BRASIL, 2000, s/p). 

 

A guarda jurídica compartilhada já era reconhecida por nosso ordenamento 

jurídico antes mesmo da primeira lei sobre guarda compartilhada (Lei n. 11.698/2008), 

pois, em nosso país, a separação e o divórcio não alteram os direitos e deveres 

decorrentes do poder familiar (Código Civil, art. 1.579). “A Lei n. 13.058/2004, de 

qualquer forma, alterou a redação dos arts. 1.583 e 1.634 do Código Civil para instituir, 

expressamente, tanto a guarda jurídica compartilhada quanto a guarda física 

compartilhada” (RAMOS, 2016, p. 84). O art. 1.634, que trata a respeito da autoridade 

parental, ganhou a expressão “qualquer que seja a situação conjugal dos pais”, ao 

mencionar caber a ambos o pleno exercício do poder familiar, consagrando a guarda 

jurídica compartilhada. (RAMOS, 2016, p. 85). 

 

Assim, cabe a ambos os pais, independentemente do relacionamento 
que mantêm entre si, dirigir a criação e educação dos filhos, conceder-
lhes consentimento para casarem, viajarem ao exterior, mudarem 
residência para outro Município, nomearem tutor, representarem ou 
assistirem os filhos nos atos da vida civil e exigir-lhes obediência, 
respeito e serviços próprios da idade. Em caso de discordância, 
caberá ao Poder Judiciário definir a controvérsia, na forma que já era 
estabelecida pelos arts. 21 do ECA e 1.631, parágrafo único, do 
Código Civil (RAMOS, 2016, p. 89). 
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A guarda física ou material compartilhada, instituída pela Lei n. 

11.698/2008, foi sedimentada no art. 1.583, § 2º, do Código Civil pela nova redação 

dada pela Lei n. 13.058/2014, que expressamente menciona a necessidade de que o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada entre mãe e 

pai. Aplacando as controvérsias da lei anterior, a nova legislação faz menção expressa 

à importância do equilíbrio do tempo de convívio entre os genitores. 

 

Com a vigência da Constituição Federal de 1988, a tutela da dignidade 
e o princípio que garante a integral proteção às crianças e 
adolescentes ganharam especial destaque. A criança e ao 
adolescente são sujeitos de direito com prioridade em relação aos 
demais. Os seus interesses estão acima dos interesses dos pais. A 
responsabilidade conjunta e o carinho com o filho devem ser exercidos 
por ambos os genitores. Presumiu o legislador que a guarda 
compartilhada é a guarda que melhor atende aos interesses da 
criança. (RAMOS, 2016, p. 90). 

 

Ao reconhecer o direito à felicidade individual nas relações afetivas, 

permitindo-se o divórcio desvinculado de qualquer noção de culpa, assegurados 

direitos iguais a todos os filhos, sejam eles oriundos ou não do casamento, e igualdade 

entre o homem e a mulher, o cuidado na criação dos filhos pressupôs-se dever de 

ambos os pais. Casados ou não, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 

filhos menores. 

 

3.3 Requisitos da Guarda Compartilhada 

 

“São requisitos da guarda compartilhada: 1) maternidade ou paternidade 

jurídica (normalmente demonstrada com o registro civil do filho); 2) aptidão para o 

exercício do poder familiar; 3) vontade de exercer a guarda” (RAMOS, 2016, p. 90). O 

texto legal menciona expressamente a figura do pai e da mãe, que por meio da guarda 

compartilhada têm responsabilidade conjunta e exercem os direitos e deveres 

decorrentes do poder familiar em igualdade de condições.  

É pelo registro civil, pela lavratura da certidão de nascimento, como dever 

que decorre do poder familiar, que os pais oficializam a paternidade ou a maternidade, 

dando ao filho um nome e lhe garantindo diversos direitos. 
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Nota-se que os pais (pai e mãe) têm preferência de exercer a guarda 
em relação aos avós, haja vista os direitos e deveres que decorrem do 
poder familiar. Quando a criança atinge a adolescência, os avós 
idosos nem sempre conseguem exercer a contento a guarda, sendo 
importante que os laços de afeto e autoridade dos pais sejam 
sedimentados durante seu crescimento. Nada impede, de qualquer 
forma, que seja estabelecida a guarda compartilhada entre mãe/pai e 
avó ou avô, ou entre uma tia e uma avó, pois a divisão das funções de 
cuidado em relação à criança, com divisão de tempo de convívio, 
muitas vezes atende ao melhor interesse da criança. Não é incomum 
que o exercício de atividades de trabalho dos pais, fragilidades 
emocionais ou psíquicas, necessidade de representação escolar ou 
outras situações peculiares imponham o reconhecimento de uma 
guarda compartilhada no âmbito familiar mais amplo (RAMOS, 2016, 
p. 90). 

 

Por sua vez, o texto legal também menciona que é necessário que ambos 

os genitores estejam aptos ao exercício do poder familiar (Código Civil, art. 1.584, § 

2º). Essa aptidão é presumida com a maternidade ou paternidade. Fatos que 

desabonem a conduta dos pais “no exercício do poder familiar” (RAMOS, 2016, p. 91) 

devem ser suficientemente provados. Note-se que são fatos graves que inviabilizam 

a parentalidade (o pleno exercício da maternidade ou paternidade), e que não dizem 

respeito ao litígio dos pais entre si.  

É sempre relevante ressaltar a diferença entre conjugalidade e 

parentalidade. Bons pais ou boas mães não necessariamente são bons maridos ou 

boas esposas. O fracasso da relação entre o casal, ainda que um deles seja 

considerado culpado, não tem relevância para o estabelecimento da guarda. 

 

Por fim, terceiro requisito é a vontade de exercer a guarda do filho. 
Muitos pais, em razão de horário de trabalho, da falta de moradia 
adequada ou reestruturação familiar, podem optar pelo não exercício 
da guarda física compartilhada do filho. Assim, opta-se pela guarda 
unilateral do filho, estabelecendo o direito de visitas, sem prejuízo da 
guarda jurídica compartilhada. Mesmo nas hipóteses de guarda 
unilateral, o genitor que não exerce a guarda deve supervisionar os 
interesses dos filhos e é 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 dos filhos (Código Civil, art. 1.583, § 5º) 
(RAMOS, 2016,p. 92). 

 

Estando presentes os três requisitos acima mencionados, a guarda (física) 

compartilhada poderá ser decretada de ofício pelo juiz, em atenção ao princípio do 

melhor interesse da criança, considerando as necessidades específicas do ilho, ou 
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em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a 

mãe (Código Civil, art. 1.584, II). É importante que constem das cláusulas do arranjo 

a respeito da guarda compartilhada: 

a) os períodos de convívio de cada um dos genitores com o filho ou 
filhos, de forma equilibrada entre pai e mãe, considerando a rotina da 
criança e o horário de trabalho dos pais; b) as responsabilidades de 
ambos os pais em relação aos alimentos, ao deslocamento do filho 
para a escola e atividades extracurriculares e de saúde, bem como 
para a residência do outro genitor; c) compromisso de comunicação 
sobre fatos relevantes a respeito de saúde e educação da criança, com 
especificação de telefones e e-mails de contato; d) compromisso de 
respeitar a figura parental do outro e o bem-estar da criança; e) a 
escolha, se possível, de uma residência principal; f) as sanções pelo 
descumprimento das cláusulas (RAMOS, 2016, p. 93).  

 

Compartilhar a guarda significa partilhar em conjunto a educação e criação 

do filho, sob os aspectos de assistência material, moral e de convivência. É a 

corresponsabilidade e coparticipação na vida do filho. 

A guarda compartilhada é uma alternativa aplicável não somente aos casos 

em que há uma certa preservação do relacionamento entre as partes, mas também, 

e sobretudo, conforme expressamente previsto no art. 1.584, § 2º, do Código Civil, 

com a redação dada pela Lei n. 13.058/2004, como solução para os litígios mais 

acirrados nos quais as partes não estejam conseguindo separar os conflitos e as 

dificuldades advindos da conjugalidade desfeita do exercício da parentalidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As convivências em relação aos genitores e os filhos, fundamentado na 

Constituição Federal de 1988, foram estabelecidas para o amor, o acolhimento e a 

responsabilidade no cuidado. fundamentos de caráter participativo, igualitário, 

inclusivo, e estabelecimento de uma paternidade respeitosa, de administração em 

conjunto da guarda e competência parental, da prevalência das predileções dos filhos, 

de consideração à situação específica dos indivíduos que ainda estão em formação, 

com a protetividade de todas as circunstâncias vinculadas à individualidade são 

orientações a serem observadas. O exame alternativo de um dos genitores que tenha 

melhores possibilidades para a condução da formação da prole colabora para o 

desenvolvimento de estresses e raiva entre os pais, afetando a disciplina de 

participação na vida dos filhos. 

O atual viés de guarda e do poder familiar comprova uma evolução no 

entendimento das duas entidades familiares, que estabelecem mais autonomia aos 

genitores do que, de certa forma, autoridade em consideração ao filho. É imperativo 

que os genitores se façam recordados na criação dos filhos com obrigações, como 

ensejo para a consolidação dos lações de afeto, e com a responsabilidade e o conforto 

e o contentamento da prole o a obediência à imagem parental do outro pai, ainda que 

exista disputa entre os genitores. O direito brasileiro moderno demonstra uma 

evolução na que tange à protetividade do indivíduo e na consideração à sua 

integridade. 

Compartilhar a guarda, representa uma oportunidade de os filhos de pais 

que não mais estão juntos serem criados pelos dois, assegurando-se aos mesmos a 

autonomia necessária para tomar medidas em relação ao futuro da proles em uma 

condição isonômica, que é também o que se entende por guarda jurídica 

compartilhada, bem como de estabelecer convívio com a prole de maneira ponderada, 

o que se entende por guarda física de modo compartilhado, convivendo de forma 

direta e acompanhando a evolução da educação, o que significa na mais avançada 

nomenclatura utilizada diante dos novos conceitos do Direito de família moderno 

estabelecidos pelas Leis n. 11.698/2008, 12.318/2010 e 13.058/2014 e de acordo com 

a Constituição Federal de 1988. 
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Um fator importante no relacionamento familiar é a ética que se traduz no 

desempenho da guarda compartilhada que é fundamento imprescindível a ser 

observado. Os genitores necessitam estar cientes de que existem compromissados 

com a formação e são ao mesmo tempo figura exemplar para a sua prole; por este 

motivo a convivência respeitosa entre os ex-cônjuges preservam a integridade física 

e psicológica dos filhos, incentivando o convívio saudável diante de uma estrutura 

familiar, dessa maneira preservando a honra do outro pai e demais indivíduos que 

estão ao redor.  

As mais modernas leis, no querer de tutelar a pessoa, da doutrina do 

excesso do direito e da protetividade do proveito superior da criança, oferecem 

fundamentos de caráter legal para impedir o exagero dos genitores e preservar a 

postura ética entre os pais, que, afinal, são os primeiros exemplos de maior relevância 

na formação dos filhos. E é através desse exemplo, que os pais e a sua prole 

estruturam a sua individualidade e sua índole, e se desenham para a vida, guardando 

os fundamentos familiares que foram estabelecidos. 

Compartilhar a guarda considera a função de cada um dos integrantes da 

família, possibilitando que seja praticado na totalidade o direito da criança e do 

adolescente ao convívio no seio de sua família. É a significação da ocorrência da voz 

igualitária do direito civil, da isonomia de autoridade entre os genitores e do alcance 

da felicidade do contexto familiar.  

Diante de novas evoluções em matéria de Direito de Família com a 

publicação do provimento 63/2017 do Conselho Nacional de Justiça, que trata do 

reconhecimento extrajudicial da paternidade socio afetiva nas alterações do registro 

civil de nascimento em caso de reprodução assistida.  

Por fim, compartilhar a guarda compartilhada presume, dedicação e 

compromisso dos pais e, de acordo com a sistemática estabelecida pelo instituto da 

guarda, pode ser revista, a qualquer momento, quando não comprove atingir os 

objetivos queridos pela família, por foça da legislação, ou seja, de protetividade e 

resguardo do convívio familiar saudável entre os genitores e a sua prole. 
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