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RESUMO 
 
 
QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. 2004. 194f. 
Dissertação Mestrado – Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife, 
Universidade Federal de Pernambuco, Recife. 
 
 
A guarda dos filhos, exercida pelos pais, através do poder familiar, garante à criança o direito 
fundamental de conviver em família. Quando ocorre a ruptura do casal, a guarda pode ser 
atribuída a apenas um dos pais, a cada um alternadamente, ou manter-se nos moldes da união 
familiar, compartilhada pelos pais. Nesta modalidade de guarda, ambos os pais participam 
ativamente na vida dos filhos, com mesmos direitos e deveres. É, pois, uma forma de manter 
intacto o poder familiar após a ruptura do casal, dando continuidade à relação de afeto 
edificada entre pais e filhos, para evitar disputas que afetem o pleno desenvolvimento da 
criança. Justifica-se na busca do melhor interesse da criança; na aplicação injustificada da 
guarda exclusiva; na igualdade entre homens e mulheres quanto aos direitos e deveres em 
relação aos filhos; no exercício da guarda compartilhada de fato; e, na incomunicabilidade 
entre a relação do casal e a relação pais e filhos. Pode ser exercida com ou sem alternância de 
residência dos filhos. Na prática, a guarda compartilhada apresenta alguns pressupostos e 
também alguns problemas a serem enfrentados pelos pais. Uma pesquisa empírica comprova a 
possibilidade de sua operacionalização e a necessidade de divulgá-la. A guarda compartilhada 
apresenta vantagens para todos os envolvidos na ruptura familiar e encontra na mediação um 
instrumento para ser efetivada, já que deve partir de um acordo dos pais. No Direito 
comparado, a guarda compartilhada é aplicada freqüentemente. O Direito brasileiro não a 
impede, no entanto, deveria haver uma presunção legal expressa de que essa modalidade de 
guarda, em condições normais, representa o melhor interesse da criança, a medida em que 
contempla a plena relação entre pais e filhos. 
 
Palavra-chave: família, convivência, guarda compartilhada 
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ABSTRACT 
 
 

QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque.  Joint custody. 2004. 194f. Master 
Degree – Centro de Ciências Jurídicas/ Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal 
de Pernambuco, Recife. 
 
Children’s custody, shared by both parents through the equal parental rights and 
responsibilities, grants children the fundamental right of living in a family. When parents 
divorce, custody can be awarded to one of then, alternate between them or continue the same 
way when parents were together, being shared by both. In this custody arrangement both 
parents actively participate in their children lives, sharing rights and responsibilities with an 
equal say in decision-making. It is a way of maintaining intact the parental rights and 
responsibilities after a family rupture, and keeping a love and affection constructed relation 
between parents and children to avoid conflicts that can disturb children development. It 
emerges from the search of children’s best interest; non-defensible application of sole custody 
arrangement; men and women’s equal rights and responsibilities related to children; joint 
custody factual application; and, the difference between couple’s relationship and parents and 
children’s relationship. Can be practiced with or without children’s alternate residence. It’s 
practice presents some requirements and some problems to be faced by parents. A research 
proves the possibility to operate it and the necessity to divulge this institute. Joint custody 
brings some benefits for all involved in a family rupture and finds on mediation an instrument 
to promote it and grants its application, because the arrangement of joint custody must be 
parents’ decision. In comparative law, joint custody is frequently applied. Brazilian’s law 
doesn’t obstruct joint custody application, however, there should be a specific legal 
presumption that, in normal conditions, it represents children’s best interest, because it 
observes the best familiarity between parents and children. 
 
Key words: family, familiarity, joint custody 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Rudolph von Ihering afirma que, “o direito é o Saturno que devora seus próprios 

filhos, só rejuvenesce eliminando o próprio passado...aquilo que existe deve ceder ao novo, 

pois tudo que nasce há de perecer”.1 A família patriarcal cedeu espaço a uma família baseada 

na igualdade e na valorização de seus membros, tornando o atual sistema de guarda exclusiva, 

atribuída a um dos pais, quando da ruptura familiar, alvo de incessantes questionamentos e 

críticas. A guarda compartilhada surge como um novo modelo de guarda mais adequado à 

realidade social. Portanto, a pesquisa se propõe a uma análise deste modelo de cuidado e 

proteção dos filhos, a rejuvenescer o direito. 

 

Discutida no mundo há aproximadamente trinta anos, a guarda compartilhada é, ainda, 

assunto recente no Brasil, o que justifica sua escassa literatura e a necessidade de pesquisas e 

estudos. Pouco conhecida, a guarda compartilhada tem sido confundida com outros modelos 

de guarda pelos aplicadores do Direito. 

 

O sofrimento dos filhos e, conseqüentemente, os traumas acarretados pelo sistema de 

guarda exclusiva, quando há o rompimento dos pais, levam à busca de outras formas para 

estabelecer a guarda.  

 

A igualdade entre homens e mulheres e, por conseguinte, a participação de ambos no 

âmbito profissional e doméstico, demanda uma cooperação na criação dos filhos. 

 

O ordenamento jurídico brasileiro assegura à criança a convivência familiar. Deve esta 

ser guardada pelos pais, através do poder familiar. Determina, ainda, que a separação e o 

divórcio não afetam as relações entre pais e filhos e que o juiz decidirá a guarda sempre a bem 

das crianças, prioridade absoluta. 

 

                                                 
1 IHERING, Rudolph von. A Luta pelo Direito. Tradução Richard Paul Neto. Rio de Janeiro: Rio Estácio de Sá, 
2002, p.25. 
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Neste contexto, a guarda compartilhada é o modelo que mais se adapta à realidade 

social e aos anseios da lei. 

 

Com a guarda compartilhada deseja-se retirar os filhos do centro da discórdia.  É o 

arranjo que mais se aproxima da prerrogativa legal de busca ao melhor interesse da criança, 

pois visa manter a relação e o contato dos filhos com os pais. Objetiva, ainda, que os pais 

compartilhem a convivência e as responsabilidades da criação dos filhos.  

 

A guarda compartilhada surge, pois, com a finalidade de diminuir o sofrimento de 

todos os envolvidos na ruptura familiar, especialmente os filhos menores, cujo crescimento e 

desenvolvimento saudáveis estão diretamente ligados à guarda, procurando, destarte, 

solucionar os problemas apresentados pela guarda exclusiva.  

 

O estudo da guarda compartilhada exige a todo tempo noções em torno da guarda e 

suas prerrogativas.  A opção foi pela análise desse instituto, a medida em que se mostrasse 

necessário para o desenvolvimento da pesquisa.  

 

O trabalho inicia-se com a delimitação do tema, demonstrando a necessidade da 

criança de uma convivência familiar, e a tarefa de ambos os pais, de proporcionar, antes de 

mais ninguém, esta convivência, guardando e protegendo os filhos. Procurou-se conceituar a 

guarda compartilhada, situando-a e diferenciando-a dos outros arranjos de guarda, para o qual 

se fez necessário uma análise do conceito de guarda e do poder familiar. 

 

 Em seguida buscou-se justificar a necessidade de sua aplicação que se funda nos 

problemas acarretados pela guarda exclusiva, na igualdade entre homens e mulheres quanto 

aos direitos e deveres em relação aos filhos; e, principalmente, no interesse da criança, que é, 

a princípio, o de ser criada, educada e guardada, por ambos os pais.  

 

 Como modelo novo que se apresenta, foi preciso uma análise de sua aplicação prática, 

seu objetivo, seus pressupostos, suas dificuldades, bem como a importância da mediação 

como uma garantia de sua aplicação. Fez-se necessária, ainda, uma análise de casos práticos 

para comprovar a possibilidade de seu exercício. 
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Foram, também, analisadas as vantagens que acarretam a todos os envolvidos na 

ruptura familiar; combatendo as críticas, bem como analisada sua aplicação no direito 

brasileiro e, mediante uma pesquisa empírica, foi verificado como vem ocorrendo sua 

aplicação na justiça com opiniões fornecidas por juizes e conciliadores e sua aplicação prática 

mediante entrevista com pais que compartilham a guarda dos filhos. Por fim, entende-se que a 

guarda compartilhada deveria ser uma presunção legal expressa. 

 

 Com este trabalho, não se pretende que a guarda compartilhada seja aplicada em todo 

caso de ruptura familiar, nem que seja a solução de todos os problemas que a ruptura do casal 

envolve, mas que mereça uma séria consideração e apreciação, posto que é o arranjo de 

guarda mais justo e mais próximo do interesse da criança para muitas famílias, tendo em vista 

a presunção de que o rompimento do casal, não implica, necessariamente, no rompimento 

entre pais e filhos.  Assim, espera-se, com o presente estudo, contribuir para uma maior 

reflexão sobre o tema, em busca do melhor interesse da criança. 
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CAPÍTULO I 

CONCEITO DE GUARDA COMPARTILHADA 
 

  

1 A guarda 

1.1 Direito à convivência familiar e a guarda como atributo dos pais 

 

Independente do arranjo familiar, a família é indispensável para assegurar a proteção, 

o desenvolvimento e a sobrevivência dos filhos. 

 

Dentre os direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, à liberdade, ao 

respeito, à dignidade, à educação e à proteção ao trabalho, assegurados ao menor pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, está o direito à convivência 

familiar, isto é, o direito de ser criado e educado no seio da família natural, consubstanciada 

na comunidade formada pelos pais ou qualquer um deles e seus descendentes. Assim, a 

Constituição e o Estatuto proclamam a necessidade da família no desenvolvimento da criança 

e do adolescente. Afirma Maria do Rosário Leite Cintra que: 

 
Desabrochar para o mundo inclui um movimento de dentro para fora o que é 
garantido pelos impulsos vitais vinculados à hereditariedade e à energia 
própria do ser vivo. Mas este movimento será potenciado ou diminuído, e até 
mesmo obstaculizado, pelas condições ambientais: 60%, dizem os 
entendidos, são garantidos pelo ambiente. Não basta pôr um ser biológico no 
mundo, é fundamental completar a sua criação com a ambiência, o 
aconchego, o carinho e o afeto, indispensáveis ao ser humano, sem o que 
qualquer alimentação, medicamento ou cuidado se torna ineficaz.2 

 

A fragilidade da criança é o que explica o imperativo de protegê-la. Ela precisa de 

cuidados como nutrição e aprendizagem, mas nada disso é possível se não encontrar um 

espaço de afeto. De acordo com Cenise Monte Vicente: 

 

 

 

 
                                                 
2 CINTRA, Maria do Rosário Leite. In: CURY, Munir, SILVA, Antônio F. do A. e MENDEZ, Emílio Garcia 
(Coords.). Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado: Comentários Jurídicos e Sociais. São Paulo: 
Malheiros, 2002, p. 85. 
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O vínculo familiar é um aspecto tão fundamental na condição humana, e 
particularmente essencial ao desenvolvimento, que os direitos da criança o 
levam em consideração na categoria convivência, estar junto. O que está em 
jogo não é uma questão moral, religiosa ou cultural, mas sim vital.3 

 

Ela completa afirmando que separar, perder ou romper, temporária ou definitivamente, 

esses vínculos familiares produziria um sofrimento muito grande para a criança. 

 

 Deste modo, é basilar que o menor esteja guardado, ou seja, convivendo e estando 

junto a seus pais, protegido no âmago de sua família. Segundo Roberto João Elias,4 por força 

da própria natureza humana, haveria princípios supremos, universais e necessários, que 

deveriam ser obedecidos e que em grande parte seriam absorvidos pelo legislador, a exemplo 

da família, como uma instituição necessária ao ser humano, que para o pleno desenvolvimento 

de sua personalidade, preexistiria a qualquer norma positiva. 

 

 A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, em seu artigo 75, assegura a 

convivência familiar, ao determinar que a criança tem, entre outros, o direito de, na medida do 

possível, conhecer seus pais e ser cuidada por eles. Neste sentido, a convivência familiar 

decorre da guarda atribuída aos pais, já que é com o exercício desta última que pais e filhos 

convivem em família. 

 

Os filhos também têm uma grande importância na vida dos pais, por isso, são estes os 

maiores interessados no pleno desenvolvimento daqueles. Por conseguinte, a eles, antes de 

mais ninguém, deve-se atribuir a guarda6. 

 

                                                 
3 VICENTE, Cenise Monte. O direito à convivência familiar e comunitária: uma política de manutenção do 
vínculo. In:  KALOUSTIAN, Sílvio Manoug (Org.). Família Brasileira: A Base de Tudo. 3. ed. São Paulo: 
Cortez; Brasília, DF: Unicef, 1998, p.51. 
4 ELIAS, Roberto João. Comentários ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 1994, 
p. 13 e 14. 
5 Convenção Internacional dos Direitos da Criança, art. 7, 1: “A criança será registrada imediatamente após seu 
nascimento e terá direito, desde o momento em que nasce, a um nome, a uma nacionalidade e, na medida do 
possível, a conhecer seus pais e ser cuidada por eles”. 
6 Del Vecchio justifica a atribuição da guarda dos filhos aos pais afirmando que, “a própria gênese da pessoa, 
empiricamente considerada, implica uma relação intersubjetiva, mediante tal relação fica já criado e determinado 
um vínculo de justiça entre os generantes e os gerados (justiça parental); assim como os primeiros devem atribuir 
a si o nascimento do novo ente, assim também não podem eximir-se da obrigação de seguir a formação do 
mesmo ente, até que ela seja completa. Apud CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 3. ed. rev., ampl. e atual. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 541. 
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O Código Civil, em seu art. 1.630, confere aos pais o poder familiar e é através deste, 

que os pais exercem a guarda de seus filhos. O poder familiar é igualmente exercido pelo pai 

e pela mãe e, a guarda, como um de seus desdobramentos, é atribuída a ambos. 

 

A Constituição Federal impõe ainda a presença do menor num ambiente familiar ao 

Estado e à sociedade, que devem proporcionar condições para que a criança possa ser 

educada, alimentada e crescer junto a seus pais, afinal, a carência de recursos materiais não 

constitui motivo suficiente para concessão da guarda a outro que não os pais.7 

 

Deve-se entender a família, de acordo com a Constituição, num sentido amplo, 

abrangendo não apenas a família fundada no casamento, mas “as situações comunitárias 

análogas à família ‘matrimonializada’, como a união estável, a família natural assente no fato 

da procriação e a família adotiva”8, e ainda as famílias monoparentais.  

 

A criança tem o direito e a necessidade de conviver com os pais, portanto, sempre que 

possível uma convivência familiar com ambos, deve ser-lhe assegurada a realização desta 

possibilidade. David L. Levy defende que, a criança teria o direito de manter o pai e a mãe 

sempre que possível.9    

 

Contudo, não estando os pais aptos a exercer o poder familiar, a vida da criança não 

pode ser destruída ou lesada de forma que não se possa mais reparar e, para impedir que tal 

situação ocorra, o juiz poderá optar pela procura de uma família substituta, ou seja, sempre 

que não for possível a permanência do menor em sua família natural, a quem a guarda é 

imposta, assegurado estará seu desenvolvimento, através de sua colocação em uma família 

substituta, por tutela, guarda ou adoção.  

 

                                                 
7 O parágrafo único do art.23 do Estatuto da Criança e do Adolescente completa afirmando que, se não existir 
outro motivo que por si só autorize a decretação da medida (de colocação em família substituta), a criança ou o 
adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas 
oficiais de auxílio. 
8 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de e MUNIZ, Francisco José Ferreira. Curso de Direito de Família. 3. ed. 
Curitiba: Juruá, 1999, p. 19. 
9 LEVY, David L. The best parent is both parents. In LEVY, David L. (Ed.). The Best Parent is Both Parents: A 
Guide to Shared Parenting in the 21st Century. Norfolk: Hampton Roads, 1993, p. 11. 
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Porém, esta medida será sempre excepcional10, visando proteger o bem estar e os 

direitos fundamentais da criança. A guarda à família substituta é medida de proteção a 

qualquer tempo revogável, só podendo ser admitida se prejudicial ao menor sua convivência 

com a família biológica. Já dizia Clóvis Beviláqua que: 

 

Todos os filhos necessitam da vigilância carinhosa de seus pais, e a 
sociedade, no interesse de sua própria consolidação não deve interpor entre 
pais e filhos a autoridade de um estranho, senão quando razões poderosas 
aconselhem essa medida.11 

 

Destarte, o dever de guardar o menor, para assegurar seu pleno desenvolvimento, 

permitindo a convivência familiar, é, em primeiro lugar, dos pais, assegurado pelo Estado e 

pela sociedade. Vale salientar que, com o instituto da adoção, é dos pais adotivos o dever de 

guardar seus novos filhos.   

 

1.2 Poder familiar 

 
 A guarda é atribuída aos pais como um elemento do poder familiar, logo, não há como 

adentrar neste tema sem antes definirmos um entendimento sobre o poder familiar, sem o qual 

não seria possível demonstrar as conseqüências que uma guarda exclusiva pode acarretar no 

seu exercício. 

 

Pode-se dizer que os filhos são para os pais como “presentes da vida”, para que por 

um período possam os pais conviver com eles, educando e cuidando, mas que um dia, a ela, à 

vida, entregarão de volta, prontos para vivê-la sozinhos, e é através do poder familiar que, 

juridicamente, lhes é permitido usufruir deste “presente divino”. Presente, portanto, que gera 

obrigações, afinal “ter filhos não é apenas o resultado de um acidente biológico, que se esgota 

no momento da concepção”.12 Da relação pais e filhos emana um feixe de direitos e deveres,   

                                                 
10 O art. 229 da Constituição Federal e o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente reafirmam que os pais 
têm responsabilidade pessoal em relação aos filhos, atribuindo prioritariamente àqueles os cuidados para com 
estes, razão pela qual, a colocação de uma criança em família substituta somente terá lugar frente às hipóteses do 
art. 98 do referido Estatuto. 
11 BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil Comentado. 11. ed., atualizada por 
Achilles Beviláqua. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1956, p. 279. v. 2. 
12 COMEL, Nelsina Elizena Damo. Paternidade Responsável. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2003, p. 13. 
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determinados por lei, a serem exercidos de forma a atender o melhor interesse dos filhos, que 

se denomina poder familiar. 

 

1.2.1 Considerações históricas 

 

O poder familiar, na nossa legislação, teve sua origem no patria potestas do Direito 

Romano, não obstante à distância em relação à família agnatícia de Roma.  O Direito Civil 

Brasileiro já se deparou com as diversas modificações e influências que sofreu o Direito 

Romano, mas manteve seu espírito patriarcal fundado no pater familias, em que a autoridade 

familiar era exclusividade do sexo masculino, de onde se originou a denominação pátrio 

poder, que só veio a ser modificada em nosso ordenamento com o advento do Novo Código 

Civil de 2002.    

 

 Ao que tudo indica, os países de direito consuetudinário adotaram o munt germânico, 

no qual o pátrio poder era, além de um direito, um dever, visando à proteção dos filhos. Já os 

países de normas escritas abraçaram as leis romanas, que privilegiavam os interesses do chefe 

da família, detentor de todo o poder. 

 

 No Direito Romano, o patria potestas era exercido com autoridade exclusiva e 

absoluta pelo pater familias, o chefe da família, ascendente mais antigo do sexo masculino. A 

família seria o conjunto das pessoas e bens que constituiriam sua propriedade13 e sobre ela 

poderia dispor como bem entendesse. 

 

 Roma foi criada pela reunião de várias tribos de famílias diferentes e que, ao se 

submeterem a regras comuns, não quiseram abrir mão de seus direitos. Michael Villey14 ao 

comparar a autoridade completa e exclusiva que o pater familias possuía perante sua 

propriedade com a soberania de um Estado sobre o seu território, encontra a origem dessa 

autoridade, na soberania das antigas tribos romanas sobre suas terras. 

 

                                                 
13 ROLIM, Luiz Antônio. Instituições de Direito Romano. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p.155 e 156. 
14 VILLEY, Michael. El Derecho Romano. Buenos Aires: Eudeba, 1963, p.46. 
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Cada família tinha seu patriarca, chefe absoluto que exercia funções de caráter 

doméstico, religioso e econômico. Submetiam-se a seu poder todos os membros da família 

dentre os quais os filhos, a mulher, os escravos e os agregados. O chamado patria potestas era 

desempenhado em seu próprio interesse, tanto quanto aos filhos legítimos como aos que 

ingressassem na família por adoção ou outro motivo qualquer. 

 

O pater familias poderia dispor da própria vida dos filhos, vendê-los, abandoná-los e 

puni-los. Quanto à esposa, o pater familias exercia o manus, ou potestas maritalis, que era 

análogo ao patria potestas, não permitindo à mulher nenhum poder sobre seus filhos, vez que, 

estaria sobre a tutela de seus filhos homens quando da morte de seu marido. 

 

Ao longo dos anos o patria potestas romano sofreu inúmeras alterações dado às 

influências do Direito Canônico, às suas interpretações e às adaptações ao tempo. Ainda no 

Direito de Justiniano deixou seu caráter absolutista, sofrendo importantes limitações.15 

 

Já o direito germânico objetivava a proteção aos filhos menores e a mulher tinha 

alguns direitos, não estando totalmente subordinada ao homem. Marco Antônio Bascaro 

explica que: 

 

Na sociedade germânica primitiva, contudo, a estrutura familiar era diversa, 
já que a mulher e os filhos não eram totalmente dependentes do chefe da 
família e, quando aptos a viverem por conta própria, os filhos eram liberados 
do jugo paterno, adquirindo personalidade jurídica própria. Trata-se de um 
sistema que visava ao benefício dos filhos, podendo ser um antecedente 
histórico da moderna concepção de que no seio de um grupo familiar, seu 
principal escopo deve estar voltado à proteção e ao desenvolvimento dos 
filhos.16  

 

O Direito Civil Português foi aplicado no Brasil, até a promulgação do Código Civil 

de 1916, através das Ordenações Filipinas, que vigoraram por aqui mesmo após a 

independência e após sua revogação em Portugal.  

 

                                                 
15 JUSTINIANUS, Flavius Petrus Sabbatius. Institutas. Tradução Edson Bini. São Paulo: Edipos, 2001, p. 31 e 
32. 
16 BOSCARO, Marco Antônio. Direito de Filiação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p.18. 
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Caracterizavam-se as Ordenações Filipinas como uma coleção de normas de Direito 

Romano, normas estas já baseadas no Corpus Juris Civilis de Justiniano, amenizadas pelo 

direito canônico. A influência do Direito Romano, sobre todo o mundo europeu e 

conseqüentemente sobre o Brasil, “foi um fenômeno admirável e espantoso, levando-se em 

conta a existência, então, de um mundo destituído de qualquer veículo que facilitasse a 

comunicação de idéias”.17   

 

No direito brasileiro, o Código Civil de 1916 seguiu o sistema patriarcal até então 

instalado18. O pátrio poder era exercido pelo pai, e os filhos eram classificados de forma 

discriminatória com tratamentos desiguais, mas já se apresentava como um múnus público 

dos pais para com seus filhos, por ser temporário, se extinguir com a maioridade, e trazer 

alguns deveres impostos por lei ao seu cumprimento. Clóvis Beviláqua, ao comentar o 

Código, já ressaltava a busca ao melhor interesse do filho e o pátrio poder como um múnus 

público: 

 

Esse conjunto de direitos é apenas tutelar, no sentido de que a sua 
organização visa mais ao interesse do filho que por sua idade necessita de 
um guia e protetor, do que ao interesse do pai como no antigo direito. A 
autoridade dos pais é um poder familiar, quer dizer, uma autoridade que 
mantém os laços da família, e dentro do círculo das relações desta se 
circunscreve; todavia, está sobre ela vigilante o poder social para impedir os 
abusos.19  

 

 Ao longo de sua existência o Código Civil sofreu manifestas e delicadas alterações, 

impulsionadas pela evolução dos ideais de igualdade entre os filhos e de busca aos direitos da 

mulher20. 

                                                 
17 NEVES, Geraldo de Oliveira Santos. Código Civil Brasileiro de 2002: principais alterações. Curitiba: Juruá, 
2003, p. 16. 
18 O texto original do Código Civil de 1916 determinava, em seu artigo 379 que, “Os filhos legítimos, os 
legitimados, os legalmente reconhecidos e os adotivos estão sujeitos ao pátrio poder, enquanto menores”, e o 
artigo 380, o atribui ao pai “Durante o casamento, exerce o pátrio poder o marido, como chefe da família, e, na 
falta ou impedimento seu, a mulher”. No direito anterior, a mulher não o exercia em hipótese alguma.  
19 BEVILÁQUA, Clóvis, op. cit.,  p. 279. 
20 De acordo com Neiva Flávia de Oliveira, “a folha de São Paulo em encarte especial intitulado Família no dia 
20 de setembro de 1998, apresenta uma pesquisa que releva a mudança que se tem apontado neste capítulo, dos 
papéis de homens e mulheres: ‘com todas as transformações na estrutura e na aparência da família brasileira, 
apenas um membro garantiu – e mesmo ampliou – sua importância na ordem familiar: a mãe. Para 74% dos 
brasileiros com 16 ou mais anos de idade, a mãe é considerada muito importante, percentual superior ao de 
qualquer outro membro da família’ a mãe ficou mais forte”. Agora, além dos atributos domésticos, a mãe 
contribui financeiramente também. OLIVEIRA, Neiva Flávia. Pátrio Poder e Poder Familiar: diferenças 
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 O Estatuto da Mulher Casada21, dentre outras alterações, modificou o texto do Código 

Civil, determinando que o marido exerceria a chefia da sociedade conjugal com a colaboração 

da mulher, no interesse do casal e dos filhos. Além disso, atribuiu à mãe o poder de colaborar 

para o exercício do então pátrio poder, com o direito de ingressar em juízo sempre que 

houvesse conflito. Conferiu ainda a preferência da guarda dos filhos à mãe em caso de 

desquite por culpa recíproca. 

 

A Constituição Federal de 1988, baseada no princípio da dignidade humana, trouxe 

um novo conceito de família, ao celebrar a igualdade entre os filhos, proibindo qualquer 

designação discriminatória e a igualdade entre o homem e a mulher em direitos e deveres na 

sociedade conjugal. O Estatuto da Criança e do Adolescente reiterou a Constituição e 

ressaltou a igualdade entre os cônjuges no exercício do pátrio poder. Como bem explica 

Lourival Serejo: 

 

A preocupação com o aspecto econômico da família levou nosso Código 
Civil para a opção patrimonialista, elegendo a proteção do patrimônio como 
objetivo maior. A esse propósito alinharam-se o autoritarismo e a 
discriminação nas relações familiares, onde o marido, o casamento civil e a 
exclusividade dos filhos legítimos eram os pontos maiores. Sob a proteção 
do formalismo, as famílias escondiam suas mazelas, os filhos 
extramatrimoniais eram execrados, as concubinas apedrejadas e a mulher no 
próprio lar era vitimizada. Com a mudança dos tempos, a efetivação dos 
direitos fundamentais, outros valores se levantaram. Entre nós, a carta 
política de 1988 representou a positivação de novas conquistas sociais. Em 
todas as relações pessoais, agora se sobressai a preocupação com a dignidade 
da pessoa humana, erigida como fundamento do Estado Democrático de 
Direito, logo no 1° artigo da nossa constituição.22 

 

 Diante de tantas modificações, principalmente no campo do direito de família, 

resolveu-se adequar o Código Civil ao seu tempo e, em 2002, em meio a muitas discussões 

sobre sua necessidade ou não, foi promulgado um novo Código Civil.    

  

 Após longo período de contenda, que não cabe aqui abordar, foi aprovado o projeto de 

novo Código Civil, que entrou em vigor em janeiro de 2003, trazendo inúmeras modificações 

                                                                                                                                                         
sociojurídicas. REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO DE FAMÍLIA. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 3, n. 
10, jul/set. 2001, p. 26. 
21 Lei 4.121 de 27 de agosto de 1962. 
22 SEREJO, Lourival. Direito Constitucional da Família. Belo Horizonte: Del Rey, 1999, p. 29. 
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textuais, principalmente no que diz respeito à família, mas que na sua maioria já haviam sido 

trazidas pela própria Constituição ou por outras leis. 

 

Uma inovação foi no tocante à denominação “pátrio poder”, a qual o novo Código 

chama de poder familiar, pois sendo função de ambos os cônjuges, não fazia sentido mais a 

utilização da denominação anterior.    

 

1.2.2 Conceito de poder familiar: poder ou dever?   

 

Na análise do poder familiar, depara-se com a necessidade de definir se é um direito 

dos pais ou um dever destes para com seus filhos. 

 

Há um bom tempo, o pátrio poder, hoje poder familiar, voltou-se para o sentido de 

proteção ao interesse dos filhos, perdendo seu caráter patriarcal absoluto, sendo exercido pelo 

pai e pela mãe, mas nem sempre foi assim. 

 

Clovis Beviláqua costumava defini-lo como um direito subjetivo do pai, não obstante 

informasse que o pátrio poder teria o objetivo de proteger o interesse do filho, desta feita, o 

conceituava como “o complexo dos direitos que a lei confere ao pai, sobre a pessoa dos 

filhos”.23 Assim também o definia Lafayette, dizendo ser o conjunto de direitos que a lei 

concederia ao pai sobre a pessoa e bens dos filhos24, muito embora reconhecendo, 

posteriormente, que seria um absurdo o fato de ser antes considerado uma vantagem do pai 

em detrimento do benefício do filho.25  

 

Superada a questão da sua titularidade, que, hodiernamente pertence a ambos os pais, 

permanece a questão do direito ou dever. 

 

Colocando-se o filho como centro da matéria passou-se a entender que o poder 

familiar deveria ser exercido sempre em razão do melhor interesse da criança e, por um 

                                                 
23 BEVILÁQUA, Clóvis, op. cit., p.279. 
24 PEREIRA, Lafayette Rodriguez. Direito de Família. Campinas: Russell Editores, 2003, p.252. 
25 Ibidem, p. 250. 
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período foi entendido apenas como um dever dos pais frente aos interesses dos filhos. Neste 

sentido, Washington de Barros afirmou que o pátrio poder constituiria um conjunto de 

deveres, uma servidão do pai para o filho, ou melhor, direito concedido aos pais para 

cumprirem um dever, que melhor se denominaria “pátrio dever”.26 

 

Francesco Carnelutti,27 em sua Teoria Geral do Direito, ao distinguir poder e dever 

afirma andarem sempre juntos e os divide, cada um, em três espécies. Quanto ao poder o 

distingue entre faculdade, direito subjetivo e potestas. 

 

Faculdade seria a liberdade de fazer o próprio interesse; num grau mais elevado de 

poder se encontraria a potestas, que é o poder de comando no interesse de outrem; e, num 

grau intermediário entre a faculdade e a potestas estaria o direito subjetivo, que é a liberdade 

de comandar, só que no interesse próprio. Quando se apresenta como uma faculdade, 

liberdade de fazer assume o dever a posição de obrigação; quando este se referir a um poder 

de comando será o dever uma sujeição. 

 

 Para ele o poder conferido aos pais seria uma potestas e não um direito subjetivo. 

Afirma que não raro na doutrina, apesar de distintos, os dois conceitos haveriam surgido 

contaminados. O poder familiar seria um poder dos pais de comandar seus filhos para tutela 

dos interesses destes. Carnelutti lembra que o fato do comandante ter interesse na prossecução 

dos atos de comando não descaracterizaria a potestas e que esta poderia ser ainda livre ou 

vinculada, conforme a norma consentisse que o sujeito da potestas comande como quiser ou 

somente de certo modo, que seria o caso do poder familiar, “o direito subjetivo é sempre 

liberdade de comandar, a potestas pode não ser liberdade, embora seja um poder de 

comandar”. Já o direito subjetivo nunca seria um dever. 

 

Atualmente, o poder familiar é visto como um conjunto de direitos e deveres 

recíprocos entre pais e filhos. De acordo com Paulo Lôbo: 

 

                                                 
26 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1990-1993, p. 278. v. 2. 
27 CARNELUTTI, Francesco. Teoria Geral do Direito. Tradução Antônio Carlos Ferreira. São Paulo: LEJUS, 
1999, p. 264 a 281. 
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O poder familiar, concebido como múnus, é um complexo de direitos e 
deveres. O poder familiar não é mais o âmbito de competência delegada ou 
reconhecida pelo estado para o exercício de poder. Assim, a cada dever do 
filho corresponde um direito do pai e a cada dever do pai ou da mãe 
corresponde um direito do filho.28 

 

Para Sílvio Venosa29 o poder familiar corresponderia a um conjunto de direitos e 

deveres proporcionalmente equilibrados no convívio familiar.  

 

Alguns autores, nesta perspectiva de direitos e deveres atribuídos a pais e filhos, 

ressaltam como objetivo do poder familiar, o interesse dos filhos e também o dos pais. O 

português Diogo Leite30 assegura a existência de deveres mútuos admitindo que pais e filhos 

devem-se mutuamente respeito, auxílio e assistência, complementando que a filiação não 

deveria ser só dever dos pais, mas também dos filhos e no interesse de ambos.   

 

Para José Lamartine e Francisco Muniz, o poder familiar corresponderia, também, a 

necessidades psicológicas dos pais, o que demonstraria ser concedido também como um 

direito subjetivo, ou seja, em seu interesse e não apenas dos filhos. Completam afirmando que 

na relação jurídica familiar os direitos subjetivos seriam exercidos e os deveres jurídicos 

seriam cumpridos através de uma mesma ação do titular do direito e do dever, ou seja, o 

interesse de quem realiza a ação (os pais) e o interesse da outra pessoa (os filhos) são 

conjuntos. Portanto, na relação jurídica familiar não poderiam ser pensados de modo separado 

os direitos e deveres  “Se é verdade que o poder é concedido a seu titular (nas relações 

familiares) para o cumprimento de um dever, também é verdade que o dever é estatuído para 

que, ao cumpri-lo, seja satisfeito também um interesse próprio daquele que cumpre o 

dever”.31 

 

As necessidades dos pais são compreensíveis, mas não podem ser preenchidas em 

prejuízo do interesse dos filhos. Como assegura José Antônio Santos Neto, os direitos e 

deveres atribuídos aos pais “não são uma realidade estanque, mas na verdade têm por fulcro 
                                                 
28 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil Comentado: direito de família, relações de parentesco, direito 
patrimonial: arts.1.591 a 1.693. Álvaro Villaça Azevedo (coord.). São Paulo: Atlas, 2003, p. 197. v. 16. 
29 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Direito de Família. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 355. v. 6. 
30 CAMPOS, Diogo Leite. Lições de Direito de Família e das Sucessões. 2. ed. rev. e atual. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1997, p. 369.  
31 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de e MUNIZ, Francisco José Ferreira, op. cit., p. 30 a 33. 
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propiciar a consecução de um fim, que outro não é que não o de garantir o atendimento dos 

interesses dos menores e abrir caminho para o regular desenvolvimento destes últimos”.32  

 

Dessa forma, o poder familiar não se trata apenas de um conjunto de deveres, posto 

que é exercido também no interesse dos pais; contudo, é garantia constitucional dos filhos a 

prioridade absoluta a seus direitos, por força do princípio da proteção integral. “Deve-se ter 

presente seu conceito de conjunto de direitos e deveres tendo por finalidade o interesse da 

criança e do adolescente”.33  

 

Conforme Luiz Edson Fachin: 

 

Considerados na inarredável perspectiva de serem eles também titulares de 
direitos subjetivos familiares, os filhos tomam assento destacável na novel 
regulação jurídica. Ao ocuparem essa posição jurídica não se desvestem, por 
óbvio, de certos deveres, mas é realçada a situação preferencialmente 
protetiva da qual são destinatários. O sentido e o alcance da proteção têm 
assento nos princípios e regras que se destinam a disciplinar aspectos 
relevantes do poder familiar ou da autoridade parental.34   

 

Deste modo, o poder familiar atribui direitos e deveres a ambos, pais e filhos, mas só 

será exercido no interesse dos pais se este não contrariar o dos filhos.   

 

1.2.3 Atribuições do poder familiar 

 
Atualmente, o art. 1.630 do Código Civil determina que os filhos estarão sujeitos ao 

poder familiar, enquanto menores. Todos os filhos, já que a Constituição Federal proíbe 

qualquer distinção no tocante a filhos legítimos, ilegítimos ou adotivos35. Estão sujeitos os 

filhos menores e os maiores inválidos. 

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente36 atribui o exercício do poder familiar ao pai e 

à mãe, na forma em que dispuser a legislação civil. O Código em seu art. 1.631 o confere aos 

                                                 
32 SANTOS NETO, José Antônio. Do Pátrio Poder. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 52. 
33 LÔBO, Paulo Luiz Netto, op. cit.,  p. 208. 
34 FACHIN, Luiz Edson. Código Civil Comentado: direito de família, casamento: arts. 1.511 a 1.590. Álvaro 
Villaça de Azevedo (Coord.). São Paulo: Atlas, 2003, p.247. v. 15. 
35 Constituição Federal art. 227, VII, § 6°. 
36 Cf. Art. 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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pais na constância do casamento ou da união estável, mas como lembra Paulo Lôbo, “ante o 

princípio da interpretação em conformidade com a Constituição, a norma deve ser entendida 

como abrangente de todas as entidades familiares, pois há pai e mãe tanto no casamento, 

como na união estável e na família monoparental – neste caso, ainda que separados”.37 O 

Código assegura que a separação, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram a 

relação entre pais e filhos. Neste sentido, compete então, o poder familiar, ao pai e à mãe, 

independentemente da disposição em que se forma a família. 

 

Durante o casamento, os pais estão legalmente investidos dos mesmos direitos e 

deveres em relação aos filhos, a mesma autoridade para tomar decisões e o dever de cooperar 

no alcance de uma solução. Quando não estiverem mais juntos encerrarão os papéis de marido 

e mulher ou companheiros em relação um ao outro, porém os papéis de pai e mãe continuam a 

existir, com todos os seus direitos e responsabilidades sobre os filhos, salvo se alguma razão 

especial dite o contrário em benefício do interesse da criança.  

 

Tais direitos e responsabilidades serão, então, atributo dos pais, que os exercerão com 

exclusividade na falta do outro ou na falta de reconhecimento do filho pelo outro. Mesmo que 

não vivam juntos os pais, não se deve alterar a relação desses com seus filhos38, 

permanecendo ambos instituídos deste poder, salvo nos casos de suspensão e perda do poder 

familiar, nos quais, para garantir o melhor interesse dos filhos, será exercido por apenas um 

dos pais.  

 

Na análise dos atributos do poder familiar conferidos aos pais, percebe-se a existência 

dos poderes e dos deveres. Roberto de Ruggiero39 os agrupa em três ordens, referindo-se ao 

pátrio poder, mas que servirá como exemplo para o poder familiar já que os atributos 

continuam os mesmos. A primeira seria a autoridade educativa, seguida de poderes 

disciplinares e que teria em contrapartida o dever de manter, educar e instruir a prole; a 

segunda seria o poder de representação, que se confundiria com as obrigações de 

                                                 
37 LÔBO, Paulo. Do Poder Familiar. In: DIAS, Maria Berenice e PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coords). 
Direito de Família no Novo Código Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 148. 
38 Arts. 1.579 e 1.632 do Código Civil. 
39 RUGGIERO, Roberto de. Instituições de Direito Civil. Tradução da 6. ed. italiana por Paolo Capitanio, 
atualização por Paulo Roberto Benasse. Campinas: Bookseller, 1999, p. 308. v. 2. 
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administração e proteção e a terceira seria o poder de gozar dos bens do filho com o encargo 

de suprir-lhe as necessidades. 

 

O Código Civil, no art. 1.634, especifica melhor estes atributos ao afirmar que 

compete aos pais: dirigir a criação e a educação dos filhos; tê-los em sua companhia e guarda; 

conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; nomear-lhes tutor por testamento 

ou documento autêntico, se um dos pais não lhe sobrevier; representá-los até os 16 anos nos 

atos da vida civil e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprimindo-lhes 

o consentimento; reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; exigir que lhes prestem 

obediência, respeito e serviços próprios de sua idade e condição.  O poder familiar, na 

verdade, “recobre um conjunto de deveres cuja simplicidade do dispositivo legal não permite 

avaliar a complexidade e a responsabilidade”.40 

 

Quanto aos bens, no art.1.689 o novo Código Civil confere aos pais, através do poder 

familiar, o usufruto e a administração dos bens dos filhos, devendo, de acordo com o 

parágrafo único do art. 1.690, decidirem em comum as questões relativas à pessoa dos 

mesmos e a seu patrimônio.  

 

Divergindo quanto ao exercício do poder familiar, os pais podem recorrer ao juiz para 

a solução do desacordo41.   

 

1.2.4 Extinção, suspensão e destituição do poder familiar 

 

O poder familiar não é absoluto, é, como já dito, um múnus público. O Estado 

fiscaliza seu exercício, podendo suspendê-lo ou até mesmo destituí-lo. Segundo José 

Lamartine e Francisco Muniz, a função do poder paternal seria assegurar aos filhos os 

cuidados necessários para o desenvolvimento da personalidade, conservando os pais a livre 

escolha dos fins e meios educativos, porém, o Estado social concorreria para a educação, 

formação moral e profissional dos filhos e controlaria sua realização. 

                                                 
40 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais: a situação jurídica de pais e mães solteiros, de pais e 
mães separados e dos filhos na ruptura da vida conjugal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 213. 
41 Cf. Artigo 1.631, parágrafo único do Código Civil. 
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Sua extinção se dá com a maioridade dos filhos ou pela emancipação dos mesmos e se 

dará, ainda, quando da morte dos pais ou dos filhos. 

 

A suspensão do poder familiar é o impedimento temporário ao exercício de alguns ou 

todos os seus atributos e ocorrerá sempre que um ou ambos os pais abusarem de sua 

autoridade, faltando com deveres a ele inerentes ou arruinando os bens do filho, ou, ainda, se 

condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda dois anos de 

prisão42. Segundo Roberto de Ruggiero a suspensão poderia limitar o pai ou a mãe total ou 

parcialmente de seus poderes.43  

 

A perda do poder familiar é definitiva e sempre abrangerá todos os seus atributos. Será 

destituído do poder familiar o pai ou a mãe que castigar imoderadamente seu filho; deixá-lo 

em abandono; praticar atos contrários à moral e aos bons costumes e incidir reiteradamente 

nas faltas previstas para sua suspensão.44 

 

Caso não ocorra nenhuma dessas situações referidas, é dos pais a autorização para 

exercê-lo, pois como visto, não há pessoa que possa melhor desempenhar os atributos do 

poder familiar que o pai e a mãe, já que ele visa à proteção e ao interesse dos filhos menores.   

 

O poder familiar é o conjunto de direitos e deveres exercido pelos pais, que visa o 

melhor interesse dos filhos e que só poderá ser alterado ocorrendo uma das causa de 

suspensão ou destituição. Não pode a desunião do casal ou apenas o fato de os pais nunca 

terem vivido juntos interferir no poder familiar, pois tratam-se de relações diversas e 

independentes, a do casal e a deste com seus filhos. Nem mesmo o fato de contrair novas 

núpcias poderá abalar o poder familiar dos pais. 

 

A guarda é uma das atribuições do poder familiar e se um dos pais a perde, deixa de 

exercer plenamente o poder familiar, o que gera uma alteração na relação entre os pais e seus 

filhos, valendo lembrar que o Código Civil garantiu a preservação desta relação. 

                                                 
42 Código Civil art. 1.637. 
43 RUGGIERO, Roberto de, op. cit., p. 322. 
44 Código Civil art. 1.638. 
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1.3 Conceito da Guarda de Filhos 

 

 A guarda de um menor pode advir de situações diferentes. A princípio surge do poder 

familiar legalmente imposto aos pais visando à segurança do pleno desenvolvimento de seus 

filhos (guarda legal), mas tamanha é sua importância que, como visto, na falta dos pais ou 

quando estes não apresentem condições de exercê-la, será atribuída a uma família substituta, 

através de uma decisão judicial. É a chamada guarda judicial. Neste caso a guarda é mais 

abrangente, já que um terceiro não tem as atribuições do poder familiar.  

 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente ao dispor sobre o conceito de guarda, em seu 

art. 33, reza que, a guarda em família substituta obriga à prestação de assistência material, 

moral e educacional para a criança e o adolescente, conferindo ao seu detentor o direito de 

opor-se contra terceiros, inclusive contra os pais. Enquanto isso, o Código Civil trata 

distintamente a guarda da prestação de assistência material, moral e educacional, porque os 

pais já detêm todos os direitos e deveres do poder familiar. O que ocorre é que, a guarda 

atribuída à família substituta pelo estatuto é mais abrangente45, pois os terceiros que detêm a 

guarda da criança não comungam com os direitos e deveres inerentes ao poder familiar.46 

 

 O tema aqui proposto, em atenção ao objeto da pesquisa, é a guarda de filhos, advinda 

do poder familiar dos pais, que “não é incompatível”47 com o conceito do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, pois os pais têm o dever de dar assistência material, moral e educacional.   

  

 Delimitado o tema, inicia-se a empreitada de conceituar a guarda, que é um dos 

elementos do poder familiar, mas que com este não se confunde. A perda da guarda não 

implica na perda do poder familiar, “a guarda não é da essência, mas tão só da natureza”48 do 

poder familiar. Contudo, com a perda da guarda o exercício do poder familiar deixa de ser 

pleno, pois falta-lhe um de seus atributos. Mas, o que é a guarda, então?  

 

                                                 
45 Como afirma Marco Aurélio Viana, o Estatuto arma o titular da guarda contra terceiros, inclusive os pais. 
VIANA, Marco Aurélio S. Da Guarda, da tutela e da adoção. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p.43. 
46 O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente diferencia guarda, sustento e educação, quando atribui a 
guarda aos pais. 
47 SANTOS NETO, José Antônio, op. cit., p. 144. 
48 MONTEIRO, Washington de Barros, op. cit., p. 115. 
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 Guardar nos traz a idéia de proteger, manter seguro, entre seus sinônimos encontra-se 

vigilância, cuidado, defesa e direção. Portanto, através da guarda, compete aos pais vigiar, 

defender, cuidar, proteger e dirigir a vida de seus filhos. 

 

 Protege-se algo que é frágil, a guarda de filhos se refere aos filhos menores de 18 anos 

e aos maiores incapazes49. Silvana Carbonera, ao fazer um desenho jurídico da guarda, lembra 

que: 

 

O ato de guardar indica que quem, ou o que, se guarda está dotado de pelo 
menos duas características básicas: preciosidade e fragilidade. É a existência 
de um valor que provoca nas pessoas a percepção da vontade de pôr a salvo 
de estranhos o que tem sob sua guarda, com a intenção de não correr risco de 
perda.50  

 

A jurista ressalta ainda que a concretização do instituto da guarda se daria por meio de 

alguém que, sempre alerta, atuaria para evitar qualquer dano.51 

 

 A importância da guarda demonstra-se no fato de que, ao dirigir a vida dos filhos, os 

pais direcionam seu destino, para o bem ou para o mal. 

 

 Segundo Clóvis Beviláqua, o direito anterior chamaria posse dos filhos o que o Código 

preferiu chamar de guarda, por correção do senador Rui Barbosa. Pareceria grosseiro e 

inadequado o vocábulo posse aplicado à pessoa do filho. Seria um caso de resíduo verbal, 

porque o pater familias entre os romanos teria um poder quase absoluto sobre os filhos. 52 

 

 No controle e direção dos filhos, deve-se respeitar seus direitos estabelecidos em 

normas nacionais e internacionais. Não é um poder absoluto, estando subordinado a tais 

normas e, sobretudo, ao princípio do melhor interesse da criança, pois trata-se, como elemento 

do poder familiar, de um direito e de um dever. Guilherme Strenger ao conceituá-la chama 

atenção da lei como orientadora, “guarda de filhos ou menores é o poder-dever submetido a 

                                                 
49 Artigo 1.590 do Código Civil. 
50 CARBONERA, Silvana Maria. Guarda de Filhos na Família Constitucionalizada. Porto Alegre: Sérgio 
Antônio Fabris, 2000, p. 44. 
51 Ibidem, p. 43. 
52 BEVILÁQUA, Clóvis, op. cit., p. 223. 
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um regime jurídico-legal, de modo a facultar a quem de direito, prerrogativas para o exercício 

da proteção e amparo daquele que a lei considerar nessa condição”.53  

 

Por muito tempo o Estado não interferiu na relação entre pais e filhos, mas 

hodiernamente protege o melhor interesse da criança. “A proteção ao grupo familiar cedeu 

espaço à valorização dos sujeitos”54 e é baseado no interesse dos sujeitos da guarda e 

seguindo as normas legais que ela será exercida. 

 

Destarte, a guarda é o direito de comandar a vida dos filhos, vigiando-os e 

determinando-lhes a formação moral, sempre em busca de seu melhor interesse, com o poder 

de retirá-los de quem ilegalmente os detenha. É, ao mesmo tempo, um dever, um múnus 

público de vigiar, orientar e cuidar, a que estão os guardiões, ou guardião obrigados a 

cumprir. Se os pais descumprem este dever, cometem delito e sujeitam-se a sofrer sanções 

penais55, podendo até perder o poder familiar, pois “o direito de guarda acarreta obrigação dos 

pais relativamente à sobrevivência física e psíquica dos filhos”.56 Para o francês Alain 

Bénabent57, a guarda constituiria um atributo especificamente ligado à presença psíquica da 

criança. 

 

A guarda encerra deveres como proteção, cuidado, vigilância que, envolvem 

sentimentos de afeto, também indispensáveis ao desenvolvimento da criança. 

 

Concordamos com Silvana Carbonera quando afirma que: 

 

Proteção e contato contínuo, fragilidade e preciosidade fazem com que entre 
guardião e guardado exista algo além de uma atuação mecânica: sentimentos 
se fazem presentes e, em se tratando de pessoas, atuam reciprocamente e 
fazem esta relação ir além de uma simples obrigação ou dever.58 

 
 
Através da guarda a criança experimenta esses sentimentos que lhe são vitais. 

                                                 
53 STRENGER, Guilherme Gonçalves. Guarda de Filhos. São Paulo: LTr, 1998, p. 32. 
54 CARBONERA, Silvana Maria, op. cit., p. 39. 
55 Cf. Arts. 244, 245, 246 e 247 do Código Penal.  
56 LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de Direito de Família. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994, p. 133. 
57 BÉNABENT, Alain. Droit Civil. La Famille. 10. ed. Paris: Litec, 2001, p. 455.  
58 CARBONERA, Silvana Maria, op. cit., p. 44 e 45. 
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2 A guarda na ruptura familiar 

2.1 Guarda jurídica e guarda física 

 
Enquanto conviverem os pais, a guarda dos filhos será compartilhada por ambos, mas 

a partir do momento em que cessa essa convivência, poderão ser feitos vários arranjos para 

determinação da guarda. Desta feita, a guarda se apresentará de formas diferentes, sempre 

com vistas a atingir o melhor interesse da criança.   

 

 Dados do IBGE afirmam que 82,2% das separações e 73,2% dos divórcios envolvem 

filhos59, o que, adicionado às dissoluções de uniões estáveis e ao aumento do número de 

famílias monoparentais, impõem à justiça a busca de soluções capazes de assegurar o mínimo 

de trauma, estabilidade e boa relação entre as crianças e seus pais, permitindo, ainda, a 

formação de crianças para que se tornem adultos socialmente responsáveis. Não se deve 

esquecer, também, que, “pais e filhos em qualquer sistema de guarda, não são personagens 

independentes, melhor, são partes dependentes no ajuste”.60     

 

Mister, antes de qualquer definição de modalidade de guarda, dividí-la em legal e 

física, já que as guardas legal e física podem apresentar-se de formas distintas. A guarda legal 

ou jurídica, isto é, aquela atribuída por lei como elemento do poder familiar, refere-se à 

responsabilidade dos pais de decidir o futuro dos filhos, direcionando-os, vigiando-os e 

protegendo-os. Já a guarda física é a presença do menor na mesma residência dos pais. 

Portanto, a guarda legal ou jurídica não se confunde com a guarda física, já que nem sempre 

coexistem, uma vez que o detentor da guarda jurídica pode não ter a guarda física. 

 

Neste sentido, destaca Lia Justiniano dos Santos que: 

 

A guarda jurídica encerra as relações parentais de caráter pessoal emergentes 
do poder familiar (sustento, criação, educação, proteção, correção, controle, 
guia moral e intelectual, vigilância, respeito, honra, afeição, etc.), e é o 
direito de ‘reger a pessoa dos filhos, dirigindo-lhes a educação e decidindo 
todas as questões do interesse superior deles’ e custódia ou guarda material, 

                                                 
59 IBGE – Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro: IBGE, 2001, p. 33. v. 28. 
60 HILLERY II, Alexander. The Case for Joint Custody. In: LEVY, David L. (ed.), op. cit., p. 33. Tradução livre. 
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refere a imediatidade do exercício da guarda jurídica por aquele com quem 
viva o menor.61  

 

Também para Elliott H. Dimond62, a guarda legal daria ao pai o direito de tomar 

decisões concernentes à educação, lazer, saúde e religião, já a guarda física diria respeito à 

residência da criança.  

 

Por outro lado, temos que guarda física não se confunde com a simples companhia, já 

que esta não determina a residência da criança. Quando os pais deixam os filhos com os avós 

ou na escola, não se está atribuindo a guarda física e sim a companhia. 

 

O Código Civil Brasileiro63 estabelece como domicílio necessário dos incapazes o 

domicílio do seu representante ou assistente. E, como o direito-dever de assistir e representar 

os filhos está submetido à guarda, o domicílio da criança será, a princípio, o mesmo do 

guardião.  

 

Assim sendo, dentre as possibilidades de arranjo que se pode buscar na guarda 

jurídica, múltiplas são as soluções: só com o pai, só com a mãe, com ambos, com um dos pais 

e um terceiro, ora com um, ora com outro.  

 

Logo, a guarda jurídica, se atribuída aos pais, apresentar-se-á em três modalidades: 

primeiro, guarda exclusiva, atribuída a apenas um dos genitores que conseqüentemente deterá 

a guarda física; segundo, alternada, atribuída ora a um ora ao outro genitor, alternando-se 

também a física; e, finalmente, guarda compartilhada, ou seja, de ambos os genitores. Neste 

caso, a guarda física poderá ser alternada ou fixa, já que ambos os pais detêm a guarda 

jurídica da criança, hipótese em que a criança poderá vir a ter duas residências ou apenas 

uma.64 

 

                                                 
61 SANTOS, Lia Justiniano dos. Guarda Compartilhada: Modelo Recomendado. REVISTA BRASILEIRA DE 
DIREITO DE FAMÍLIA. Porto Alegre: Síntese, IBDEFAM, v. 2, n. 8, jan/mar, 2001, p.158. 
62 DIAMOND, Elliott H. Children as Victims of Divorce. In: LEVY, David L. (ed.), op. cit., p. 17. 
63 Código Civil art. 76, parágrafo único. 
64 O Código Civil no art. 71 permite à pessoa natural ter diversas residências, onde alternadamente viva. 
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2.2 Guarda exclusiva 

 
De acordo com o Código Civil65 a guarda será exclusiva, atributo de apenas um dos 

genitores, sempre que não houver acordo entre os cônjuges, e esta atribuição se dá àquele que 

apresentar melhores condições. Por melhores condições deve-se entender o que melhor 

interessar ao menor, determinação que se expande, alcançando todas as formas de desunião de 

um casal. 

 

 Portanto, guarda exclusiva é uma modalidade de guarda em que os filhos permanecem 

sob os cuidados e direção de apenas um dos pais, aquele que apresente melhores condições de 

acordo com os interesses da criança. Quando ambos os pais não chegam a um acordo, mas 

estão aptos a exercer a guarda, torna-se difícil a decisão. 

  

 A lei66 possibilita ao genitor não guardião visitar os filhos e fiscalizar sua manutenção 

e educação, segundo o que fixar o juiz ou acordar com o genitor guardião. Apesar de o 

Código Civil apresentar essa visitação e essa fiscalização como uma possibilidade, como se 

dependesse do arbítrio do guardião, trata-se na verdade de um dever deste, indispensável ao 

pleno desenvolvimento do menor e imposição constitucional67. “O acesso aos pais é um 

direito essencial da criança”.68 

 

Os períodos de visita, horários e datas não são previamente estipulados em lei, ficam a 

critério do juiz e o atual Código Civil, ao reger a visitação, acrescentou ao dispositivo 

anteriormente regido pela Lei do Divórcio a possibilidade de os pais acordarem a respeito, o 

que permite uma maior flexibilização das visitas em prol das crianças. O critério para se 

instituir as visitas é, assim, o próprio interesse dos filhos, devendo ocorrer em horários 

oportunos para a criança, para que ela possa “ter a liberdade de estar com cada um dos pais 

segundo a sua vontade”.69 

 
                                                 
65 Art. 1.584 do Código Civil. 
66 Art. 1.589 do Código Civil. 
67  A Constituição Federal ao proteger a criança, com absoluta prioridade, impõe sua proteção a ambos os pais 
conforme o art. 229: “Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores”.  
68 KELLER, Anna. Parenting Post-Divorce: Problems, Concerns. In: LEVY, David L. (ed.), op. cit., p. 61. 
Tradução livre. 
69 RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família. Rio de Janeiro: Aide, 1994. p. 422. v. 2. 
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Para Flávio de Oliveira Lauria, a não regulamentação legal da visita “ao contrário de 

constituir um problema, representou uma vantagem inegável, pois obrigou a jurisprudência a 

adotar uma posição mais aberta e menos formal, o que acabou por facilitar a disseminação do 

princípio do melhor interesse da criança”.70 

 

Segundo Lauria71, a visitação se apresentaria de três formas: livre, absolutamente 

desprovida de regras, sem horários ou datas fixadas, o que pressupõe um bom relacionamento 

entre os pais, a qual, para ele, seria sem dúvida a melhor solução; extremamente regulada, que 

seria contra indicada em razão do rigor do regime; e mínima, a mais utilizada, que consiste 

em visitas de fins de semana alternados, datas especiais, como aniversários e dia dos pais ou 

dia das mães, alternado-se as festas de fins de ano e outras datas como carnaval e semana 

santa. 

 

Atualmente tem-se adotado muito a visitação livre72, impulsionada pelas mudanças 

sociais, exigidas pelas contingências do mundo moderno. 

 

A visita deve ser estabelecida tomando-se em consideração o interesse da criança. Se 

esta proximidade for, de certa forma, prejudicial, poderá ser inspecionada por um terceiro, 

poderá ser reduzida em sua quantidade, ou ainda cessar, mesmo que provisoriamente. 

 

Por ser direito da criança e dever dos pais não pode o guardião obstar a visitação, sob 

pena de perder a guarda dos filhos, através dos meios processuais. É através da visita que o 

não-guardião fiscaliza a atuação do guardião, podendo recorrer ao judiciário para questionar o 

interesse dos filhos. 

 

Para Orlando Gomes73, tendo em vista o interesse dos filhos, o direito de visita poderia 

ser supresso, mas só se ocorresse uma situação drástica que colocasse o filho em perigo. Para 

ele a visita consistiria em ver os filhos e com eles estar, conforme acordado. 

                                                 
70 LAURIA, Flávio de Oliveira. A Regulamentação de Visitas e o Princípio do Melhor Interesse da Criança. Rio 
de Janeiro: Lúmen Júris, 2002, p. 90. 
71 Ibidem, p. 84 e 85. 
72 Informação obtida durante realização de pesquisa empírica constante no capítulo IV. 
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A presença dos pais na vida da criança é tão importante que se tenta através da visita 

mantê-la, devendo-se acomodar a cada família. Por isso, para Arnoldo Wald, o regime ideal 

de visitas seria “aquele que preserve tanto quanto possível as relações afetivas entre pais e 

filhos...o juiz deve fixar horários, dias e períodos, atendendo sempre as peculiaridades de cada 

caso”74 

 

 O direito de visitas não é exclusividade dos pais que detêm o poder familiar, podendo 

ser conferido também aos avós e a outros parentes, sempre considerando-se o interesse e as 

necessidades da criança. 

 

Não obstante já serem atualmente tomadas soluções diversas, baseadas no melhor 

interesse da criança, no regime de guarda exclusiva predomina ainda a atribuição desta às 

mães, mesmo quando apresentam comportamento irregular que não interfira na sua relação 

com os filhos.75
  

 

 Há quem entenda ser a guarda dividida uma espécie a mais de arranjo de guarda. 

Porém, essa modalidade de guarda, em que os filhos são distribuídos entre os pais, ficando os 

meninos com o pai e as meninas com a mãe, ou vice-versa, não passa de uma guarda 

exclusiva, já que, na realidade, cada um dos pais exerce exclusivamente a guarda de 

determinado filho. 

 

Dificilmente o juiz separa os irmãos, acreditando ser importante a convivência entre 

eles e traumática a divisão76. Nesta forma de arranjo familiar após a ruptura do casal, além de 

separar as crianças de um dos pais, estaria separando-as também dos irmãos. 

 

                                                                                                                                                         
73 GOMES, Orlando. Direito de Família. 11. ed. Revista e atualizada por Humberto Theodoro Júnior. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999. p. 271. 
74 WALD, Arnoldo. O Novo Direito de Família. 14. ed., rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 173. 
75 4ª. Câm. Cív. do TJMG: “Guarda de menor. Inadmissibilidade do não deferimento da guarda à mãe por ser 
culpada pela separação judicial em face de adultério, o interesse e o bem estar da criança é que devem ser o 
tribunal maior a decidir o seu destino” (Ap. Civ. 87.835/4, j. 13.08.1992, rel Des. Francisco Figueiredo).  
76  3ª CDPriv. do TJSP: “Se uma criança supera os efeitos traumáticos  da divisão de irmãos que os pais decidem 
quando rompem a coabitação, construindo, com o pai, um padrão existência próprio não é possível , anos depois 
subtrair-lhe a perspectiva de viver o destino que lhe foi imposto” (AC 190.472-4/ j. 04.09.2001,  rel. Ênio 
Santarelli Zuliani ) 
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2.3 Guarda alternada 

 

  A guarda é atribuída a ambos os pais, alternadamente. Os filhos passam um período 

sob a guarda do pai e outro sob a guarda da mãe, o que implica, necessariamente, uma 

alternância da guarda física. Tem como fundamento proporcionar a convivência com ambos 

os pais, na mudança de residências.  

 

Na verdade não deixa de ser uma guarda exercida exclusivamente pelos pais, só que de 

maneira alternada. Não há um consenso nem a participação de ambos, mas tomadas de 

decisões em separado o que pode colocar a criança em meio a conflitos entre seus pais. 

 

Sofia Miranda Rabelo a define como “por períodos de tempo pré-estabelecidos, 

geralmente de forma equânime entre ambos os genitores, onde cada um deles detenha, de 

forma exclusiva, a totalidade dos poderes deveres que integram o poder paternal.77 

 

Tem recebido muitas críticas da doutrina jurídica, dentre elas a de que afeta o princípio 

de continuidade, que deve ser respeitado quando se deseja o bem estar da criança. Para a 

psicanalista Françoise Dolto: 

 

Quando pequeno, o filho não pode suportar a custódia alternada sem 
permanecer débil na sua estrutura até, eventualmente, se dissociar ao sabor 
da sensibilidade de cada um. A reação mais comum é o desenvolvimento da 
passividade no caráter da criança.78 

 

O menor estará dividido entre duas casas, duas famílias. Vicki Lansky79 defende que 

esse arranjo por vezes seria uma solução quando os pais estivessem separados por grandes 

distâncias geográficas.  

 

Esta forma de compor a guarda apresenta fatores positivos e negativos. Tem a seu 

favor a possibilidade de manter a relação mais intensa entre os pais e o filho, possibilitando 

                                                 
77RABELO, Sofia Miranda. Apud BRUNO, Denise Duarte. Guarda Compartilhada. REVISTA BRASILEIRA 
DE DIREITO DE FAMÍLIA. Porto alegre: Síntese, IBDFAM,  v. 3, n. 12, jan./mar, 2002, p. 30. 
78DOLTO, Françoise. Quando os Pais se Separam. Entrevista conduzida por Ines Angelino. Tradução Eduardo 
Saló. Lisboa: Editorial notícias, 19--, p. 65. 
79 LANSKY, Vicki. Conversando sobre Divórcio. São Paulo: M. Books do Brasil, 2004, p. 104. 



 37

uma rotina de vida normal entre eles, além de assegurar aos pais a igualdade no exercício do 

poder familiar. Por outro lado, o filho será dirigido, a cada período de mudança, de forma 

diferente, tendo que se adequar a decisões diferenciadas no que concerne a sua educação, 

criação e proteção, que gera “confusão e falta de referenciais”80, contrariando, além do mais, 

sua necessidade de estabilidade.     

 

 Como forma de amenizar as transformações no cotidiano das crianças surge a 

possibilidade de se fazer um arranjo em que as crianças continuem morando sempre na 

mesma casa e com as mesmas rotinas. Para conviver com os filhos e atender suas 

necessidades, os pais é que se mudam por períodos alternados. Este arranjo é chamado de 

guarda aninhada. 

 

 São os pais que se revezam, que mudam de lar. Waldyr Grisard entende que este tipo 

de arranjo não perdura, pois requer um custo muito alto para sua execução, se faz necessário 

“três residências; uma para o pai, outra para a mãe e outra mais onde o filho recepciona 

alternadamente os pais de tempos em tempos”.81 

 

2.4 Guarda compartilhada 

 

Compartilhada é a modalidade de guarda em que os pais participam ativamente da 

vida dos filhos já que ambos detêm a guarda legal dos mesmos. Todas as decisões importantes 

são tomadas em conjunto, o controle é exercido conjuntamente. É uma forma de manter 

intacto o exercício do poder familiar após a ruptura do casal, dando continuidade à relação de 

afeto edificada entre pais e filhos e evitando disputas que poderiam afetar o pleno 

desenvolvimento da criança. 

 

O exercício conjunto da guarda torna os pais mais presentes, ao permitir que 

participem das atividades que compõem o dia de seus filhos e é de fundamental importância 

                                                 
80 CARBONERA, Silvana Maria, op. cit., p. 152. 
81 GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. 2. ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 79. 
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na vida de uma criança o contato com o pai e com a mãe82. Segundo Paulo Lôbo, o filho 

sentiria a presença constante dos pais, que assumem conjuntamente os encargos e 

acompanhamento da educação, do lazer e do sustento material e moral, razão pela qual 

conceitua guarda compartilhada como o “envolvimento afetivo mais intenso dos pais, que 

devem assumir, em caráter permanente, os deveres próprios de pai e de mãe, malgrado 

residindo em lares distintos”. 83 

 

Nesta modalidade de guarda os pais compartilham das decisões gerais para com os 

filhos, incluindo cuidados médicos, educacionais, de lazer, etc, permitindo a conservação dos 

direitos e deveres a eles imputados, pois a guarda envolve um complexo de atributos do poder 

familiar, inerente aos genitores. “É um chamamento dos pais que vivem separados para 

exercerem conjuntamente esse desiderato”.84 

 

A guarda compartilhada vem suprir a falta de um dos pais que a guarda exclusiva 

deixa e que resume consideravelmente seu poder familiar, igualando pai e mãe em direitos e 

obrigações, como manda a lei.  Alexander Hillery II85 a define como o arranjo que 

possibilitaria aos pais separar sua relação de casal da relação parental, construída com base no 

respeito e cooperação. Os pais seriam vistos com igual importância e com mesma autoridade e 

responsabilidade na tomada de decisões. 

 

Críticas à guarda compartilhada86 afirmam que não se poderia esquecer que a 

finalidade da lei que regula o poder paternal seria a proteção dos interesses da criança e não 

promover a igualdade entre os sexos, mas não se deve esquecer também que a definição de 

melhor interesse da criança abrange o interesse de manter uma relação contígua com os 

genitores e é com base nesse interesse que se fundamenta a guarda compartilhada. Além do 

                                                 
82 Para o psicólogo Evandro Luiz Silva, “é incontestável a importância do pai e da mãe na vida dos filhos, 
provocar a ausência de um deles é traçar o pior dos prognósticos para uma criança”. SILVA, Evandro Luiz. As 
conseqüências psíquicas advindas da ausência do pai ou da mãe na vida dos filhos, a partir do estabelecimento da 
guarda. In: III Congresso Brasileiro de Direito de Família. Ouro Preto, 13 set. 2002. Disponível em: 
www.ibdfam.com.br/3congresso_mostra.asp?codInf=175&Tipo=10. Acesso em: 24 set. 2002.  
83 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil Comentado... p. 122 e 123. 
84 STRENGER, Guilherme Gonçalves, op. cit., p. 70. 
85 HILLERY II, Alexander, op. cit., p. 37 e 38. 
86 Cf. SOTTOMAYOR, Maria Clara. Guarda conjunta: a introdução e o impacto em Portugal da guarda conjunta 
após o divórcio. REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO DE FAMÍLIA. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, v. 2, 
n. 8, jan/mar, 2001 p.61. 
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que, o interesse da criança e a busca da igualdade dos sexos não são incompatíveis, são 

direitos fundamentais, que coexistem pacificamente. 

 

Morgenbesser e Nehls87 afirmam que a guarda compartilhada seria um arranjo onde se 

reuniriam as necessidades emocionais e físicas de pais e filhos, permitindo uma flexibilidade 

suficiente para a família planejar construtivamente o arranjo de guarda de acordo com suas 

necessidades específicas, o que evitaria o ‘eu ganho, você perde’, muito comum no processo e 

no resultado da tomada de decisões da guarda. 

 

Destarte, é no melhor interesse da criança que a guarda compartilhada encontra 

fundamento. No conceito de Sérgio Eduardo Nick visualiza-se a preocupação com a criança 

inserida na guarda:  

 

Guarda compartilhada refere-se à possibilidade dos filhos de pais separados 
serem assistidos por ambos os pais. Nela os pais têm efetiva e equivalente 
autoridade legal para tomar decisões importantes quanto ao bem estar de 
seus filhos e freqüentemente têm uma paridade maior no cuidado a eles do 
que os pais com guarda única.88 

 

Tende a diminuir os traumas causados pela ruptura do casal, se ambos os pais estão 

aptos a exercê-la, visando ao interesse do filho. 

 

Ao compartilhar a guarda dos filhos, a guarda física poderá ser atribuída a apenas um 

dos genitores ou haver uma alternância de residências. Ora um detém a guarda física, ora o 

outro, o importante é que tomem decisões em conjunto para que o filho se sinta inserido num 

contexto familiar.   

 

Assim sendo, a guarda poderá ser compartilhada mantendo uma residência fixa para a 

criança, detendo o guardião não residente o exercício de todos os direitos e deveres inerentes 

ao poder familiar. 

                                                 
87 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, Nadine. Joint Custody: an alternative for divorcing families. Chicago: 
Nelson-Hall, 1981, p. 43. 
88 NICK, Sergio Eduardo. Guarda compartilhada: um novo enfoque no cuidado aos filhos de pais separados ou 
divorciados. In: BARRETO, Vicente (Coord.). A nova Família: problemas e perspectivas. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, p. 135. 
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A possibilidade de alternância de residências faz com que a guarda compartilhada seja 

confundida com a guarda alternada ou focada como mero arranjo de residência da criança. A 

idéia principal de compartilhar a guarda é tomar decisões e assumir responsabilidades em 

conjunto, o que não ocorre se a guarda for alternada, em que cada um dos pais assume os 

deveres para com seu filho sozinho, quando estiverem em sua companhia. Apesar da 

possibilidade, na guarda compartilhada, do filho passar parte do tempo na casa do pai e outra 

parte na casa da mãe, o seu objetivo central é a igualdade entre os genitores no exercício dos 

direitos e obrigações em relação aos filhos, visando ao interesse desses, mas que sejam 

exercidos conjuntamente. 

 

Segundo Silvana Carbonera: 

 

Seu conteúdo transcende à questão da localização espacial do filho, pois 
onde ele irá ficar é somente um dos aspectos. A guarda compartilhada 
implica em outros igualmente relevantes. São os cuidados diretos com os 
filhos, o acompanhamento escolar, o crescimento, a formação da 
personalidade conjunta. Pai e mãe deverão existir como referenciais, embora 
possam estar morando em casas diferentes.89 

 

A confusão que se faz em torno do conceito de guarda compartilhada se dá também 

porque várias são as tentativas de arranjo de guarda para se alcançar os interesses da criança.  

 

Costuma-se associá-la também a um novo arranjo de guarda, chamado guarda de 

mérito90.  Nesta nova proposta de arranjo de guarda os poderes dos pais serão divididos pelas 

qualidades e características de cada um. Ao filho caberia o melhor de cada progenitor, cada 

criança teria o melhor dos pais, sem atritos nem discussões. 

 

Delinear áreas específicas como saúde, educação e religião, decidindo qual dos pais 

seria responsável por qual área, não pode ser confundido com a idéia de guarda 

compartilhada. Na guarda de mérito, em cada área específica não se visualiza a expressão 

compartilhar, o que se percebe é a possibilidade de dividir a guarda, os pais decidem sozinhos 

                                                 
89 CARBONERA, Silvana, op. cit., p. 150. 
90 Esta nova espécie de guarda, criada por Paulo Quintela em 2003, presidente da Associação 26-4, em Portugal, 
é motivo discussão entre pais, educadores, psicólogos, etc., estando em fase de expansão e compreensão. Mais 
informações disponíveis em: www.justiça.meuclique.com.br. Acesso em: 10 dez. 2003. 
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tudo que diz respeito a sua área de atuação, as decisões importantes para a criança não serão 

decididas em conjunto. Compartilhar a guarda é participar ativamente em tudo, para que o 

filho possa sentir os pais presentes em todas as áreas de sua vida. 

 

 No conceito de guarda compartilhada de Roman e Haddad pode-se perceber a 

necessidade dos pais em todas as decisões importantes. Para eles “é o arranjo de guarda onde 

os pais concordam em igualmente compartilhar a autoridade para tomar todas as decisões que 

significantemente afetem a vida de seus filhos, os cuidados com a criança são divididos 

igualmente”.91   

 

Deste modo, guarda compartilhada é um arranjo legal em que os pais exercem 

plenamente o poder familiar, promovendo uma convivência maior entre eles e os filhos e 

gerando um ambiente saudável para o crescimento da criança. É, por isso, o arranjo de guarda 

mais propenso a assegurar os interesses dos filhos e dos pais, tanto na ruptura do casal como 

quando os pais nunca viveram juntos. 

 

Segundo Roman e Haddad92, sob o sistema da guarda compartilhada os sentimentos 

dos pais e da criança seriam mais abertamente encarados e expressados. Haveria não apenas 

uma sólida evidência de ser amada pelos pais, mas também a chance de se expressar, melhor 

que esconder as raivas e conflitos engendrados na ruptura familiar, chance que não existe na 

guarda exclusiva. Não apenas pela necessidade da criança de nunca se sentir abandonada, a 

guarda compartilhada também seria enriquecida pelos estilos de vida e pontos de vista de dois 

adultos, à criança seria permitido sentir-se ligada aos pais e continuar a valorizar cada 

relacionamento. 

 

Costuma ser denominada também de guarda conjunta. Porém a expressão guarda 

compartilhada, a ser utilizada ao longo do trabalho, expressa melhor o sentido de cooperação 

que se espera dos pais. Compartilhar tem como sinônimo participar, já a guarda conjunta seria 

a guarda unida, junta, simultânea. Na guarda compartilhada, não basta que ambos tenham a 

                                                 
91 ROMAN, Mel e HADDAD, William. The Disponsable Parent. The Case for Joint Custody. Dallas: Penguin 
Books, 1979, p. 173. Tradução livre. 
92 Ibidem, p. 119 e 120. 
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guarda simultaneamente, é preciso que compartilhem, cooperem, participem, com um bom 

relacionamento. 

 

2.5 A guarda e o poder familiar na ruptura do casal 

 

A guarda é um dos elementos do poder familiar atribuído aos pais e não se confunde 

com os demais, contudo, quando há a ruptura familiar, torna-se necessário para o exercício de 

alguns desses direitos-deveres, que os pais detenham a guarda do filho. 

 

Se os pais vivem juntos, a ambos é atribuída a guarda dos filhos e, conseqüentemente, 

o poder familiar é exercido em sua totalidade. Entretanto a ruptura familiar poderá provocar 

uma restrição no exercício do poder familiar se um dos pais perder a guarda dos filhos.  

 

Porém, vale lembrar que “a guarda e a autoridade parental nem sempre andam juntas. 

Mantendo o pai ou a mãe a autoridade parental, a um deles caberá a guarda, ou a ambos”.93 

Isto ocorre sempre que os pais estejam separados. Um dos pais pode perder a guarda, mas não 

perde a titularidade do poder familiar. 

 

O poder familiar pertence aos pais e só poderá ser restringido nos casos de suspensão e 

destituição. “A ruptura familiar não tem o condão de provocar a ruptura dos laços jurídicos da 

filiação”94, apenas no tocante a companhia que será diminuída já que a criança a dividirá entre 

seus pais. Então, a titularidade do poder familiar continua intacta, todavia, seu exercício será 

restrito se a guarda for exercida com exclusividade por um dos genitores, já se a guarda for 

conjunta, “exercício e titularidade da autoridade parental não se dissociam”,95 ou seja, a 

atribuição da guarda a um dos pais não implica na perda do poder familiar, mas na restrição 

do exercício de seus direitos-deveres.96 

 

                                                 
93 FACHIN, Luiz Edson, Código Civil Comentado…, p. 252. 
94 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p.192. 
95 CARBONERA, Silvana, op. cit.,  p. 84. 
96 Para Guilherme da Gama apesar de não pôr fim ao poder familiar, a atribuição da guarda exclusiva representa 
“um enfraquecimento dos poderes paternos/maternos relativamente ao não guardião”. GAMA, Guilherme 
Calmon Nogueira da. Direito de Família Brasileiro (Introdução – Abordagem sob a perspectiva civil – 
constitucional). São Paulo: Juarez de Oliveira, 2001, p. 157.  
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No entanto, o que significa restrição aos atributos do poder familiar se não uma 

suspensão? Na prática, os pais que não detêm a guarda, quando da não convivência ou da 

separação com o outro genitor, sofrem as mesmas limitações de quem teve o poder familiar 

suspenso. Ora, se nem mesmo a falta de recursos ou um novo casamento altera a relação entre 

pais e filhos, por que o fato de os pais não coabitarem o faria? 

 

Assim, o arranjo de guarda que não atribui a guarda a um dos pais altera o exercício do 

poder familiar de forma semelhante ao que ocorre, na prática, com a suspensão, sendo que, 

muitas vezes, não há no primeiro razão como há na segunda, de buscar o melhor interesse da 

criança. Há uma suspensão de fato sem que haja a comprovação dos graves e fundados 

motivos que são exigidos para a suspensão de direito. 

 

 Existe na verdade um contra-senso, posto que, em um momento, é suspenso o poder 

familiar se faltam os pais com os deveres a ele inerentes, ou seja, a lei obriga os pais a 

exercerem-no plenamente, sob pena de suspensão. Em outro momento, pelo simples fato de 

não conviverem os pais, proíbe-se parcialmente o exercício do poder familiar, retirando-se de 

um deles o dever de guardar o filho, até então obrigatório, como numa suspensão. 

 

O cumprimento do dever de guardar o filho é tão essencial à criança que sua falta pode 

gerar a suspensão do poder familiar. Não se pode admitir, pois, que o fim da relação dos pais 

impeça o exercício da responsabilidade parental. 

 

  Só se justifica tal atitude do Direito, que leva a perda da guarda por um dos genitores, 

sem que haja descumprido o seu dever perante o poder familiar, se demonstrado o melhor 

interesse da criança, só assim se aprova a restrição do poder familiar. 

 

  Portanto, como a atribuição da guarda na ruptura familiar intervém no exercício do 

poder familiar, é importante uma análise de como cada um de seus elementos será exercido 

diante das distintas modalidades de arranjo de guarda.  
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a) Criação e educação 

 
É dever dos pais, através do poder familiar, a criação e educação dos filhos. Mas para 

educar e criar os filhos, é preciso ter a direção de suas vidas. Sem deter a guarda, impossível 

seria exercer estes atributos do poder familiar. Guarda não é o mesmo que criar ou educar, 

apenas estes dependem daquela. O pai ou mãe, de acordo com Pontes de Miranda: 

 

Não poderia bem prover a educação do filho, sem ter o direito de obrigá-lo a 
residir na casa paterna, ou materna, ou em qualquer lugar que lhe 
aprouvesse, como colégio, escola de artífices etc.; fixar-lhe as horas de 
trabalho e estudo; proibir-lhe diversões licenciosas; determinar o momento 
em que se deve recolher etc. O conjunto desses pequenos direitos paternos, 
ou maternos, é o que constitui o dever do filho de ficar na companhia e sob a 
guarda de seu pai, ou de sua mãe.97 

 
 

O guardião ou os guardiões decidem a escola que deverão os filhos freqüentar, seus 

horários e suas companhias. 

 

Quanto à educação, o artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve que 

a criança tem direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, ao preparo 

para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. 

 

 Segundo Paulo Lôbo98 a noção de educação seria ampla, incluindo a educação escolar, 

moral, política, profissional, cívica e a formação dada em família e em todos os ambientes que 

contribuíssem para a formação do filho menor como pessoa em desenvolvimento e incluiria, 

ainda, todas as medidas que permitissem ao filho aprender a viver em sociedade. 

 

Como conseqüência do dever de educar está o de disciplinar e corrigir os filhos. Além 

de dar instrução escolar, podendo escolher a escola, de dar orientação religiosa e de ensinar 

como viver em sociedade, está implícito nessas atribuições o direito-dever de disciplinar os 

filhos, claro que de forma moderada. 

 

 
                                                 
97 MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito de Família. 1. ed. Campinas: Bookseller, 2001, p. 154. v. 3. 
98 LÔBO, Paulo Luiz Netto, Código Civil Comentado..., p. 209.  
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De acordo com José Antônio Santos Neto, a educação seria, sem dúvida, um dos mais 

relevantes atributos do poder familiar.99 Portanto, se um dos pais perde a guarda, o perderá. Se 

a guarda for compartilhada, estará salvaguardado o direito-dever de ambos os pais. Na guarda 

alternada, os pais poderão educar os filhos, mas ambos à sua maneira, enquanto detiverem a 

guarda e a companhia. 

 

Criar é diferente de educar e guardar. Criar é prover a criança “de meios materiais para 

sua subsistência e instrução de acordo com seus recursos e sua posição social”.100 Educar é 

atender às necessidades intelectuais e morais proporcionando o desenvolvimento da criança. 

Pontes de Miranda101 afirma que o dever de sustento seria violado na falta de suficiência de 

alimento, roupa e, quando necessário, recursos médicos e terapêuticos; o dever de educação 

não seria cumprido ao não se instruir ou não se fazer instruir, dirigir, moralizar, aconselhar. 

Por fim a falta de vigilância e amparo violaria o dever de guarda.    

 

Criar abarcaria a obrigação de garantir o bem estar físico do filho, proporcionando-lhe 

sustento, resguardando-lhe a saúde e garantindo-lhe o necessário para a sobrevivência, 

atendendo às necessidades biológicas da criança. 102  

 

Segundo Yussef Cahali, sustentar os filhos seria prover-lhes a subsistência material e 

moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação. Enfim, tudo 

aquilo que se fizesse necessário à manutenção e à sobrevivência dos mesmos. Sustento seria 

obrigação de fazer e a prestação legal de alimentos seria obrigação de dar. O primeiro 

necessitaria de um resultado e teria que atingir a satisfação das necessidades dos filhos. Ele 

afirma que: 

 

Quando se verifica a impossibilidade de coabitação dos genitores, mantido o 
menor na companhia de um deles, ou de terceiros, é que a execução da 
obrigação de sustento (obrigação de fazer) se resolve na prestação do 
equivalente (obrigação de dar); e passa a representar assim uma forma 

                                                 
99 SANTOS NETO, José Antônio, op. cit., p. 115. 
100 DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro. 10. ed., aum. e atual. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 
305. v. 5. 
101 MIRANDA, Pontes, Tratado de Direito de Família, p. 483. v. 1. 
102 SANTOS NETO, José Antônio, op. cit., p. 108. 
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suplementar colocada à disposição do filho para a obtenção dos meios de 
subsistência e educação.103 

 

Portanto, na guarda exclusiva o não guardião tem uma obrigação de dar enquanto que 

o guardião assume, sozinho, a obrigação de fazer. Deve o guardião satisfazer as necessidades 

do filho, já ao não guardião não é dado tal encargo, basta apenas pagar quanto puder. Neste 

sentido Orlando Gomes explica que: 

 

Quanto à criação dos filhos o desquite não exonera qualquer dos genitores 
desse indeclinável dever. Desfeito, porém, o lar, a obrigação de criar a prole 
se modifica na forma de seu cumprimento... A obrigação de criar passa, 
então, a ter como objeto uma prestação pecuniária periódica. Se ficam em 
seu poder, o dever é cumprido pelo modo normal.104 

 

 Se a guarda for compartilhada, os pais deterão a obrigação de fazer, posto que, o 

encargo para suprir as necessidades básicas dos filhos será de ambos. Com a guarda 

exclusiva, os alimentos ficam a cargo do não guardião que contribui, normalmente, com um 

determinado percentual sobre sua renda, enquanto que para o guardião não é determinado 

percentual algum, ficando sob sua responsabilidade suprir todas as necessidades básicas dos 

filhos. Isso reflete para o filho como se o percentual dado pelo genitor não guardião fosse o 

percentual de sua proteção e amor. Na alternância de residências, ambos têm obrigação de 

fazer, porém, se a guarda for alternada, tem o pai ou a mãe obrigação de fazer enquanto o 

filho estiver em sua residência, já que, se o filho estiver na casa do outro, terá apenas a 

obrigação de dar.   

 

b) Companhia e fiscalização 

 

 A companhia, atributo do poder familiar, não se confunde com a guarda. Claro que 

quem tem a guarda conseqüentemente tem a companhia. Para diferenciá-las é só considerar 

que se um dos pais permanecendo com a titularidade do poder familiar perde a guarda dos 

filhos, após a ruptura da família, poderá estar em sua companhia através do direito de visitas. 

É assegurada ao menor a companhia dos pais, mesmo o pai ou a mãe que não detenha a 

                                                 
103 CAHALI, Yussef  Said, Dos Alimentos, p. 540 a 548. 
104 GOMES, Orlando, op. cit., p. 202. 
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guarda terá garantido o seu direito-dever de visita. Até os avós têm esse direito. “Companhia é 

a proximidade física”.105 

 

José Antônio Santos Neto ressalta, ao diferenciar companhia e guarda, que “é regra de 

boa hermenêutica ter em mente que a lei não contém, em princípio, palavras ociosas”.106 

Portanto, a companhia independe do arranjo de guarda, é direito-dever do guardião e do não-

guardião.  

 

A fiscalização é atribuída ao não guardião quando estipulado o arranjo de guarda 

exclusiva107.   

 

Se o pai ou a mãe que não detém a guarda não concordar com alguma decisão relativa 

ao filho e, após tentar, não entrar num acordo, poderá ingressar em juízo, mas não pode usar 

este poder sem critério algum, é preciso que o ato do guardião seja contrário ao melhor 

interesse do filho.   

 

Há quem entenda a fiscalização como uma participação do não guardião na tomada de 

decisões, uma forma de exercer plenamente o poder familiar indiretamente. Porém, esta 

participação só ocorrerá quando a atitude do guardião for prejudicial ao menor, e mesmo 

assim, se não houver acordo, mediante ação judicial. Na guarda compartilhada, a participação 

de ambos os pais se dá em todas as decisões e reflete para o filho como atenção, preocupação 

e amor. 

 

 c) Consentimento para casar, emancipar e nomear tutor. 
 

Na guarda atribuída com exclusividade o poder familiar continua normal para o 

guardião, mas o não-guardião tem uma significativa redução nas suas atribuições, que 

originariamente detinha quando o exercício era conjunto. 

 

                                                 
105 CARBONERA, Silvana, op. cit., p. 87. 
106 SANTOS NETO, José Antônio, op. cit., p. 134 e 135. 
107 Código Civil art. 1.589. 



 48

Percebe-se que, alguns aspectos, porém, não sofrem alteração quando aplicada a 

guarda exclusiva, dentre eles o consentimento para casar, emancipar e nomear tutor na falta 

do outro. 

 

d) Representação e assistência 

 
Aos sujeitos ao poder familiar falta capacidade jurídica, capacidade de exercer seus 

direitos. A incapacidade pode ser absoluta e relativa e dependerá, respectivamente, de 

representação ou assistência. 

 

Não é preciso que os pais atuem em conjunto, qualquer um dos genitores poderá 

representar ou assistir o filho. 

 

De acordo com Roberto de Ruggiero108, em virtude do poder de representação seriam 

praticados no nome e no interesse dos filhos todos os negócios jurídicos que lhes 

interessassem. Afirma ainda que, a representação, a princípio, seria exercida pelo guardião, 

sendo resguardado ao não guardião recorrer ao judiciário para obstar ato que pudesse ser 

contrário ao interesse dos filhos.109 

 

 Cabe ao guardião decidir o destino dos filhos, portanto cabe também representá-los e 

assistí-los em todos os atos da vida. Ao não guardião cabe apenas interferir quando o melhor 

interesse da criança estiver sendo atingido, através de uma ação judicial. Já na guarda 

compartilhada, os pais podem a qualquer tempo e de comum acordo com o outro representar e 

assistir os filhos, como se estivessem casados ou sob regime de união estável. Se a guarda for 

alternada, dá-se o mesmo que na guarda compartilhada. 

  

e) Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. 

 

Para criar e educar os filhos é preciso que os pais possam reclamá-los de quem 

ilegalmente os detenha. Recupera-se a criança através da Ação de Busca e Apreensão, que, 

                                                 
108RUGGIERO, Roberto de, op. cit., p. 312. 
109RUGGIERO, Roberto de, loc. cit. 
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fundada na guarda, ganha espaço quando o filho for injustamente retirado de quem é o 

guardião. 

 

 O Código de Processo Civil não determina quem é parte legítima para ingressar com a 

Ação de Busca e Apreensão, portanto, se injustamente o filho for retirado do guardião, o 

genitor que não detém a guarda tem interesse de agir e é parte legítima para propor tal ação se 

o guardião não o faz. Segundo José Antônio Santos Neto, deve a petição inicial da Ação de 

Busca e Apreensão “estar necessariamente instruída com a prova da paternidade do autor em 

relação ao filho e da menoridade deste”. 110 

 

 Se for o não-guardião quem retirar o filho injustamente do guardião, 

independentemente da titularidade do poder familiar, caracteriza-se o tipo do art. 249 do 

Código Penal. 

 

f) Exigir obediência, respeito e serviços próprios da idade 

 
Para exercer o poder familiar é preciso obediência e respeito dos filhos para com seus 

pais. É um contrapeso que se assegura aos genitores, para o eficaz exercício do poder familiar.   

 
Segundo Roberto de Ruggiero, “o filho deve obediência ao pai e esse dever de 

obediência manifesta-se principalmente na obrigação que ele tem de receber a educação e 

instrução que, diretamente ou por intermédio de preceptores, lhe é dada”. 111 

 

Durante as visitas, o filho deve também obediência e respeito ao genitor não guardião, 

portanto independe o exercício destes direitos da modalidade de guarda. 

 
Quanto aos serviços próprios da idade, concordando com Paulo Lôbo112, essa regra 

haveria surgido em um contexto histórico no qual os filhos seriam usados em trabalhos não 

remunerados e consistiria, hoje, em abuso. Sua aplicação seria autorizada apenas, de acordo 

                                                 
110 SANTOS NETO, José Antônio, op. cit., p. 146.  
111 RUGGIERO, Roberto de, op. cit., p. 310. 
112 LÔBO, Paulo Luiz Netto, Código Civil Comentado..., p. 211. 



 50

com a Constituição, em situação de colaboração nos serviços domésticos e desde que não 

prejudique a formação e educação da criança. 

  

g) Responsabilidade civil 

 
Segundo Fachin113, a vigilância dos filhos teria seu reverso, a responsabilidade pelos 

atos praticados por eles. Para Caio Mário114, também, a responsabilidade pelos atos do filho 

seria um complemento do dever de educá-los e manter vigilância sobre os mesmos. Como o 

dever de vigilância e a educação decorrem da guarda, a responsabilidade civil por atos 

praticados pelos filhos é conseqüência do dever de guardá-los e poderá resultar na 

necessidade de reparação do dano pelos genitores titulares da guarda.  

 

O art. 932 do Código Civil, ao atribuir a responsabilidade civil pelos atos do filho, 

exige também a companhia. Se os pais estiverem casados ou vivam em união estável, a 

companhia será suposta.115  

 

Quando ocorre a ruptura familiar, se a guarda for exclusiva, a responsabilidade será 

atribuída a quem detiver a criança em sua companhia. José Antônio de Paula Santos Neto 

afirma que seria do guardião a responsabilidade civil, ressalvando que o não guardião só será 

responsável se a criança estiver sob sua vigilância imediata exclusiva116. Deve-se provar em 

companhia de quem está o filho, se do guardião ou se durante a visita em companhia do não 

guardião. Quando a guarda for alternada irá também depender de quem a exercia no momento 

e tinha o filho em sua companhia. De acordo com Rui Stoco, “não deixa de estar em sua 

companhia, no sentido legal, o filho que permanece em casa, quando o progenitor se acha 

fora, a serviço”. 117 

 

                                                 
113 FACHIN, Luiz Edson. Em nome do pai. In: PEREIRA, Rodrigo da cunha (coord). Direito de Família 
Contemporâneo, Doutrina, Jurisprudência, Direito Comparado e Interdisciplinaridade. Belo Horizonte: Del 
Rey, 1997, p. 590. 
114 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9. ed. rev.Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 89. 
115 Neste sentido: LÔBO, Paulo Luiz Netto, Código Civil Comentado..., p. 193. 
116 SANTOS NETO, José Antônio, op. cit., p.180 e 181. 
117 STOCO, Rui. Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial: doutrina e jurisprudência. 4 ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 478. 
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  Na guarda compartilhada, as permissões e proibições aos atos da criança são tomadas 

pelos pais em conjunto. Mesmo que os pais não convivam, pressumindo-se que o filho estaria 

na companhia de ambos, pressupõe-se que o pai ou a mãe em cuja companhia não estiver o 

filho sabe e autorizou a companhia deste com o outro. Waldyr Grisard 118 assegura que, 

enquanto exercessem conjuntamente o direito de guarda, seria presumida a responsabilidade 

do pai e da mãe, como complemento do dever de educar os filhos e manter vigilância sobre 

eles.   

 

Participa dessa opinião Eduardo Leite,119 ao afirmar que, na guarda compartilhada, as 

decisões relativas à guarda seriam tomadas em comum, ambos os genitores desempenhariam 

um papel efetivo na formação diária do filho. Em ocorrendo dano, a presunção de erro na 

educação da criança ou falha na fiscalização de sua pessoa recairia sobre ambos os genitores. 

 

h) Usufruto e Administração dos bens 

 
O usufruto e administração dos bens do filho são atributos do poder familiar. O art. 

1.638 é claro ao afirmar que, enquanto no exercício do poder familiar, o pai e a mãe têm a 

administração dos bens dos filhos e são usufrutuários destes, e não faz nenhuma observação 

quanto aos casos de ruptura familiar. 

   
 Para alguns, a administração e o usufruto dos bens dos filhos são do guardião.120 
  

Mas, opinião mais acertada apresenta José Antônio Santos Neto, que afirma ser a 

função administrativa do poder familiar e não da guarda. O mesmo ocorreria com o usufruto 

dos bens da criança. Para ele, “não existe nenhuma relação entre o direito-dever de 

administrar os bens do menor e o fato de tê-lo ou não sob sua guarda. Não é preciso ser 

guardião para ser administrador”.121 O mesmo se diga do usufruto.   

 
  

 

                                                 
118 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit., p. 95. 
119 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p. 227. 
120 Cf. GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit., p.94. 
121 SANTOS NETO, José Antônio, op. cit., p. 167. 
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CAPÍTULO II 

JUSTIFICATIVAS DA GUARDA COMPARTILHADA 

 
 
1 A problemática da guarda exclusiva 

 

 Quando um casal decide romper a vida em comum, inicia-se um estado de ansiedade e 

angústia. De um lado, pais com medo de perder a guarda dos filhos e de outro, filhos 

assustados com a possibilidade de afastar-se de um de seus pais, “como um trágico e amargo 

avesso ao casamento”.122 

 

 Quando há crianças envolvidas, o processo de divórcio ou dissolução da vida em 

comum se torna ainda mais difícil e complicado e, apesar de existirem outras razões, o dilema 

a respeito de quem terá a guarda dos filhos é o que tem maior potencial para gerar conflitos e 

sofrimento. Neste sentido afirmam Morgenbesser e Nehls: 

 

Para aqueles casais que se envolvem em disputas de guarda, o processo 
torna-se infinitamente mais difícil e emocionalmente esgotante. Não é por 
acaso que as discórdias de guarda são chamadas de lutas e batalhas. Os 
participantes são os pais e os filhos e nessa guerra todos são perdedores.123 

 

Cria-se uma situação de conflito. Afastam-se as crianças de seus pais, quando na 

verdade o rompimento se deu entre o casal. Mesmo quando o casal nunca viveu junto, a 

relação entre estes e seus filhos continua intacta, ou deveria continuar, não fosse o atual 

sistema predominante de guarda que atribui os cuidados, responsabilidades e convivência dos 

filhos de pais que não vivem juntos a apenas um de seus genitores, mesmo se ambos forem 

aptos a exercer plenamente o poder familiar.  

 

  No sistema de guarda exclusiva que atualmente se opera, um dos pais, na sua maioria a 

mãe, exerce a guarda material e legal dos filhos, que envolve a educação, a convivência e o 

destino destes, enquanto que, ao outro, normalmente o pai, é dada apenas a função de visita e 

fiscalização. 
                                                 
122MAIA, Willian. A paz para os filhos nas varas de família. In: CORREIO WEB. Disponível em: 
www2.correioweb.com.br. Acesso em: 15 jul. 2003.  
123 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, Nadine, op. cit., p. 2. Tradução livre. 
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Maria Inês Clara de Souza Link acentua o fato de que seria não raro quase impossível 

identificar em audiência, ou pouco espaço de tempo, qual o genitor mais adequado para ser 

nomeado guardião. Nesses episódios surgiriam sentimentos menos nobres como o rancor, o 

desejo de desforra ou de vingança, a inveja, o desejo de posse, em que as partes procurariam 

apontar os defeitos e as fragilidades umas das outras, enfatizando suas alegações, esquecidas 

de que o interesse da criança deveria prevalecer sobre qualquer outro, e de que “toda alteração 

de guarda é traumática para o menor, uma vez que atinge os referenciais sobre os quais está 

sendo estruturada a personalidade”.124 

 

 O sistema de guarda exclusiva durante muito tempo foi justificável e entendível, mas a 

sociedade de hoje, fundada na igualdade entre os cônjuges e no melhor interesse da criança, 

demanda uma solução diferente e é daí que surge a idéia de uma guarda compartilhada.  

 

A noção da guarda compartilhada surge do desequilíbrio dos direitos parentais e de 

uma cultura que desloca o centro de seu interesse sobre a 

criança em uma sociedade de tendência igualitária.125  

 

 O melhor interesse da criança é estar afastado de conflitos que possam surgir entre 

seus pais, mas mantendo viva sua relação com os dois. 

  

 Não obstante um novo modelo de família se instale e demande soluções diferentes, a 

maioria das decisões ainda é a favor da guarda exclusiva atribuída à mãe.126 É a espécie de 

guarda que predomina atualmente, apesar das constantes críticas que vem sofrendo. 

 

 Essa predominância se dá talvez pelo pensamento ilusório de que se evitaria maiores 

desentendimentos entre os pais e conseqüente sofrimento dos filhos; ou, ainda, fundada na 

legislação anterior que atribuía a guarda ao cônjuge inocente, bem como pela falta da 

regulamentação de outra espécie de guarda.   

                                                 
124 LINK, Maria Inês Clara de Souza. Disputas de guarda. In: INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE DIREITO 
DE FAMÍLIA – IDEF. Família e interdisciplinaridade. Curitiba: Juruá, 2001, p. 29. 
125 MOVIMENTO PAIS PARA SEMPRE. Ao filho o amor de ambos os pais. JORNAL PAIS PARA SEMPRE, 
a. I, n. 0, set. 2003, p. 4. Disponível em: www.paisparasemprebrasil.org/jornal.pdf. Acesso em: 03 fev. 2004. 
126 IBGE – Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. p. 32 e 33. v. 8. 
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Segundo Rosana Fachin127, os profissionais envolvidos na decisão da guarda lidariam 

com a presunção implícita de que há um fim no conflito quando o litígio termina, porque os 

litigantes não continuariam um relacionamento no futuro, procedendo como se não 

continuasse a haver uma complexa interação entre as partes por muito tempo após o 

julgamento. 

 

Ou seja, mesmo na guarda exclusiva os pais vão continuar a ter um relacionamento, 

mínimo que seja, afinal, têm filhos em comum. 

 

  Em determinados casos a guarda exclusiva se faz necessária quando da morte de um 

dos pais ou de inaptidão, hipóteses em que ocorre a extinção, suspensão ou destituição do 

poder familiar ou, ainda, sempre que demonstrado o melhor interesse da criança. Entretanto, 

quase sempre, o sistema tem se mostrado inadequado, apresentando diversos pontos negativos 

na sua aplicação.  

 

1.1 Guarda exclusiva prejudicial a todos os envolvidos 

 

 A princípio, o sistema de guarda exclusiva, quando aplicado sem nenhum fator que o 

justifique, é prejudicial a todos os envolvidos.  

 

O não-guardião tem sua relação com os filhos consideravelmente afetada, é privado do 

seu direito de participar ativamente do desenvolvimento de seus filhos, apresentando-se para 

eles como um mero “recreador” de fim de semana, alguém inapto a tomar decisões sobre suas 

vidas. A guarda exclusiva transforma o não guardião em mero provedor, visitador sazonal e o 

pouco contato vai progressivamente afastando-o dos filhos.     

 

 O guardião também sofre algumas perdas. Tem que assumir as responsabilidades e 

tomar decisões importantes sozinho, sob fiscalização do outro, quando o filho é dos dois e o 

poder familiar, múnus de ambos. Tem pouco tempo para si mesmo, além de perder um 

                                                 
127 FACHIN, Rosana Amara Girardi. Em busca da família do novo milênio: uma reflexão crítica sobre as 
origens históricas e as perspectivas do direito de família brasileiro contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001, p. 103. 
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parceiro com quem poderia compartilhar estas tarefas. O genitor que assume sozinho a guarda 

poderá ressentir-se e aos seus filhos, porque tem pouco tempo para suas atividades pessoais. 

 

O sistema de guarda exclusiva concentra em apenas um dos genitores a função de pai e 

mãe da criança. Para Alexander Hillery II, “esta é uma combinação esmagadora de 

expectativas e responsabilidades sobre os ombros de apenas um dos pais” 128, enquanto que, o 

outro, o não-guardião, não tem nenhuma influência nem poder de decisão sobre o futuro de 

seus próprios filhos. Está realmente na posição de espectador e sua paternidade ou 

maternidade se reduz ao “status” de mero visitador. 

 

Mas dentre todos os envolvidos é o filho menor, ser em desenvolvimento que precisa 

de cuidados especiais, o maior prejudicado. Sofre perdas significantes. Perde o carinho e a 

atenção constante de um dos pais, visto por ele como alguém fraco e inapto para cuidar dos 

filhos, o que afeta sensivelmente seu desenvolvimento. Sente que perdeu um dos pais, 

sobrecarregando o outro por ter que o assumir sozinho, além de se sentir culpado pela 

separação dos mesmos, já que é centro da discussão. 

 

Afirmam Goldestein, Freud e Solnit que, para os filhos “o pouco envolvimento dos 

pais, mesmo numa família unida, torna insatisfeitas as exigências emocionais da criança e a 

ausência prolongada ou a morte de um dos pais pode colocar a criança em perigo”.129 Para a 

criança o fato de o pai ou a mãe não tomarem decisões a seu respeito soa para ela como falta 

de atenção e amor. 

 

Diz Vicky Lanski que as mães que não detêm a guarda dos filhos por entenderem que 

o pai pode cuidar bem deles e oferecer-lhes um lar mais seguro, teriam que lidar com o 

estigma social de que são mães “desertoras e ausentes”.130 

 

                                                 
128 HILLERY II, Alexander, op. cit., p. 30 e 31. 
129 GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J. No interesse da criança? Tradução Luis Cláudio 
de Castro e Costa, revisão Marina Appenzeller. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 11. 
130 LANSKI, Vicky, op. cit., p.117. 
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 Portanto, o fato da tradicional decisão de guarda exclusiva trazer problemas para 

todos os envolvidos, torna crucial a busca de novos meios que minimizem tais sofrimentos e 

perdas. 

 

 Essa situação é a razão de protestos por todo o mundo. Recentemente na Inglaterra, 

pais saíram às ruas, pelo segundo ano consecutivo, vestidos de Papai Noel, para chamarem a 

atenção da sociedade para o fato de serem impedidos de ver seus filhos no natal131. Na mesma 

época, David Clinck, pai divorciado não guardião da filha de quatro anos, escalou uma torre 

de 150 pés no centro de Londres para protestar contra o sistema de guarda que o permite ver a 

filha apenas uma vez por semana. 132  Atualmente, grupos de pais e mães lutam pela igualdade 

entre os genitores, em relação aos filhos, quando rompida a convivência . 

 

No Brasil, segundo reportagem da Folha de São Paulo, ex-maridos já reivindicam a 

maior participação na educação dos filhos através de associações, o que já resultou em 

projetos de lei que tramitam no congresso a favor da guarda compartilhada.133 

 

1.2 Decisões infundadas 
 
 Numa análise do sistema de guarda exclusiva percebe-se que, na maioria das vezes, é 

infundada sua decisão. Em recente pesquisa realizada pelo CAP, Centro de Apoio 

Psicológico, órgão que atua assessorando os juízes da comarca, principalmente nos processos 

de família, em Pernambuco, quanto aos processos encaminhados para apreciação e parecer, o 

aumento do número de pedidos de guarda pelo pai passou de 2,51% no período de 1997 a 

1999 para 7,09% em 2000/2001 e a alteração de cláusula passou de 7% para 20%, o que 

demonstra uma procura dos pais pela modificação de uma situação de guarda. Quanto aos 

pareceres apenas 36% foram favoráveis; 6,66% não concluídos e 56% contrários, baseados 
                                                 
131 SUNDERLAND ECHO. Londres, 15 nov. 2003. Disponível em: www.fathers-4-justice.org/home/index.html. 
Acesso em: 07 jan. 2004. Tradução livre. 
132 HUDDERSFIELD EXAMINER. Londres, 14 nov. 2003. Disponível em: www.fathers-4-
justice.org/home/index.html. Acesso em: 07 jan. 2004.   
133 “Esses pais integram associações como Movimento Guarda Compartilhada Já!, Apase (Associação de Pais e 
Mães Separados), Associação Pais para Sempre, Pai Legal e Participais (Associação pela Participação de Pais e 
Mães Separados na Vida de Seus Filhos). Rodrigo Dias, presidente da Pais para Sempre diz que, ‘Infelizmente, 
muitas mulheres ainda acham que o filho é delas e confundem guarda com posse”. OLIVEIRA, Ana Paula. Ex-
maridos reivindicam a guarda compartilhada para garantir maior participação na educação dos rebentos. FOLHA 
DE SÃO PAULO, Caderno Folha Equilíbrio. São Paulo, 23 out. 2003. Disponível em: 
<http://www.uol.com.br/fsp/%20>. Acesso em: 12 dez. 2003. 
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em sua maioria na defesa da não alteração para não gerar instabilidade à criança. Apenas 

5,88% dos pais que pediram a guarda demonstraram incapacidade, o que não justifica tenham 

sido tomadas decisões que os afastassem dos filhos.134 

 

Portanto, o questionamento que se faz, um dos pontos que mais se discute ao se tratar 

deste tema é, por que quando ambos os pais estão aptos a exercer o poder familiar, apenas um 

terá o direito-dever de guarda, quando se sabe ser importante para os filhos a convivência com 

os dois genitores, componentes estruturais de seu desenvolvimento? Não se encontra 

justificativa para esse tratamento desigual de privilégios e obrigações perante os filhos após 

finda a vida em comum. “A finitude do relacionamento do casal não deve seccionar a 

infinitude permanente da vida entre pais e filhos”.135 Deferir a guarda exclusiva quando 

ambos têm condições é negar à criança o exercício de um direito constitucional, o de ser 

criada no seio de sua família. 

 

 Tenta-se com a guarda exclusiva, fundamentando-se no melhor interesse da criança, 

atribuí-la a quem apresente melhores condições. Se ambos apresentam as mesmas condições, 

busca-se quem apresente maior ligação emocional, razão pela qual se recorre ao apoio de 

equipe de psicólogos.  

 

Para a psicóloga Leila Maria Torraca de Brito isto não faz sentido, pois segundo a 

mesma, em investigação realizada com filhos de pais separados, concluiu-se que a criança 

percebe o genitor guardião de forma mais positiva. Utilizando instrumentos de avaliação 

psicológica como o TAMAI (Teste Autoavaliativo Multifatorial de Adaptação Infantil) e o 

PPI (Inventário de Percepção Parental) os pesquisadores haveriam comprovado que, em uma 

separação litigiosa, os filhos criariam alianças com o genitor guardião, independente do sexo 

deste, percebendo o outro como o “vilão” da situação. Observou-se ainda que, durante o 

primeiro ano, o filho apresentaria percepções parecidas, mas do segundo em diante, deparar-

se-ia com uma discrepância cuja percepção seria a favor do genitor guardião.  

 

                                                 
134 CABRAL, Ana Paula et al. Um novo olhar sobre a função paterna nos processos de guarda. In: 
FERNANDES, Helena Maria (coord). Psicologia, Serviço social e Direito: uma interface produtiva. Recife: 
Universitária da UFPE, 2001, p. 85 a 91. 
135 FACHIN, Luiz Edson, Código Civil Comentado..., p.262. 
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A psicóloga continua sua exposição afirmando que dados colhidos revelariam que 

geralmente crianças de 10 a 12 anos costumam aliar-se ao guardião, atacando o outro. Conclui 

admitindo a possibilidade da guarda conjunta, para evitar o afastamento do não guardião, 

admitindo que nem mesmo os psicólogos deveriam determinar quem apresenta melhores 

condições quando ambos os pais são aptos, pois:  

 

Se, conforme analisado, o estabelecimento de alianças com um dos genitores 
após a separação pode ser freqüentemente constatado, utilizar técnicas 
psicológicas para avaliar com qual dos dois a criança possui maior 
envolvimento emocional, ou ainda atribuir a possibilidade de que expresse 
suas preferências em relação à guarda, pode ser semelhante à brincadeira 
infantil de “cabra-cega”, quando sem visão, procura-se a esmo acertar o 
alvo.136 

 

1.3 Sistema de visita prejudicial à criança 

 
 O atual sistema de visitas que acompanha a guarda exclusiva é outro fator prejudicial 

ao essencial relacionamento entre pais e filhos. Segundo Waldyr Grisard, “As visitas 

periódicas têm efeito destrutivo sobre o relacionamento entre pais e filhos, uma vez que 

propicia o afastamento entre eles, lento e gradual, até desaparecer, devido às angústias perante 

os encontros e as separações repetidas”.137 

 

  As presenças do pai e da mãe são importantes para o desenvolvimento saudável da 

criança, e o sistema de visita que seria uma forma de viabilizar o exercício da paternidade e da 

maternidade termina muitas vezes pondo fim a este exercício. Flávio Lauria138 defende que 

não seria o simples contato físico com os pais que proporcionaria garantias de saúde mental 

para a criança, todos os instrumentos jurídicos disponíveis deveriam ser empregados com 

vistas a sua satisfação. Para a psicanalista francesa Françoise Dolto: 

  

Quando a lei decide uma coisa que afeta a criança, resulta ainda mais terrível 
para ela pelo fato de ser algo de legal. Com efeito, a decisão é tomada por 
um magistrado, os dias em que o filho vê o pai e a mãe, são fixados, o que é 
lamentável, porquanto as afinidades e o desejo de se verem entre filhos e 

                                                 
136 BRITO, Leila Maria Torraca de. De competências e convivências: caminhos da psicologia junto ao direito de 
família. In: BRITO, Leila Maria Torraca de (org.). Temas de psicologia jurídica. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 1999, p.176, 177 e 184. 
137 GRISARD, Waldyr, op. cit., p. 112. 
138 LAURIA, Flávio Guimarães, op. cit., p. 61. 
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pais não podem obedecer a datas estipuladas dessa maneira. Se vivem longe 
uns dos outros, em cidades diferentes, a criança compreende muito bem essa 
medida, mas se habitam a mesma localidade, as relações de afetividade 
encontram-se desumanizadas por serem reguladas pelos dias da semana e 
não pelas afinidades de uns e outros...todas as regulamentações são más para 
aquilo que é vivo e afetivo entre os pais e os filhos.139 

 

As visitas rigidamente marcadas, segundo Maria Teresa Maldonado, “respondem, 

quase sempre, mais à necessidade de delimitação do terreno na convivência dos ex-cônjuges 

do que propriamente às reais necessidades da criança”. 140 

 

 Só a visita não basta. É preciso, para o filho, saber que o pai e a mãe participam 

ativamente da sua vida, interessam-se por ele, o que também corresponde a um valor 

importante para os pais de verem aplicados os seus princípios e crenças sobre o que seja 

melhor para seu filho. Ver o filho e fiscalizar sua criação não é ser pai ou ser mãe. Para 

Goldestein, Freud e Solnit: 

 

Um pai ou uma mãe que ‘visita’ ou é ‘visitado’ tem pouca chance de servir 
como verdadeiro objeto de amor, confiança e identificação, já que esse papel 
se baseia em estar presente de modo ininterrupto no dia-a-dia...as visitas de 
fim de semana não compensam a ausência dos pais em momentos cruciais da 
vida dela e as visitas prolongadas nas férias só servem, na grande maioria 
dos casos, para despertar dificuldade de disposição para a volta ao pai ou 
mãe de custódia.141 
 
 

1.4 Afastamento do não-guardião 

 

Segundo Tony Coe, Presidente do EQUAL PARENTING COUNCIL, recente 

pesquisa realizada no Reino Unido a respeito da guarda exclusiva revelaria que mais de 40% 

dos pais separados perderiam todo o contato com seus filhos após dois anos. Tony Coe 

reconhece que, mesmo finda a união do casal, os filhos poderiam continuar tendo uma vida 

                                                 
139 DOLTO, Françoise, op. cit., p. 67. 
140 MALDONADO, Maria Tereza. Casamento: término e reconstrução. 6. ed., rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 
1995, p. 220. 
141 GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p.27 e 83. 
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familiar com seus pais. “Alternar passeios de fim de semana ao zoológico e à McDonalds não 

chega a ser nem remotamente uma vida familiar”. 142 

  

 O ditado popular confirma: “amar é conviver”. É muito difícil para o pai ou a mãe que 

não convive com seus filhos conhecer suas necessidades, estar presente nos momentos tristes 

ou mais alegres, criar laços afetivos. 

    

1.5 Aumento e produção de conflitos 

 

  Utiliza-se o argumento de que a segurança das crianças não pode estar em risco diante 

da possibilidade de conflitos entre seus pais. Quanto a isto não se discute, mas será que a 

guarda exclusiva põe fim aos conflitos? Será que os conflitos entre o casal irão interferir na 

sua relação com os filhos? 

 

 Em muitos casos a guarda exclusiva gera muito mais discórdia, até de ordem 

alimentar. Já que um dos pais não tem convivência com os filhos, fica difícil prever suas 

necessidades, fica difícil concordar com o outro cônjuge, seja no que for. 

 

 Além disto, a separação de um casal não se dá necessariamente por razões 

concernentes ao destino dos filhos. Um casal pode não querer mais viver junto e não 

concordar com a partilha de bens, o que não quer dizer que os pais não possam tomar decisões 

em conjunto a respeito das crianças. “As questões relativas à separação do casal muitas vezes 

não guardam qualquer relação com a capacidade de qualquer dos genitores de deter a guarda 

de seus filhos”.143  

 

Na verdade o sistema de guarda exclusiva já pressupõe um estado de discórdia. Para 

Tony Coe, o sistema de guarda exclusiva, propenso a excluir e oprimir um dos pais, 

promoveria por si só o conflito, pois “o corrente sistema do ‘vencedor leva tudo’, encoraja o 

conflito. Face à possibilidade de perder a guarda dos filhos, é compreensível que lutem de 

                                                 
142 COE, Tony. Shared Parenting. In: EQUAL PARENTING. Disponível em: www.equalparenting.org. Acesso 
em: 10 out. 2003. Tradução livre. 
143 MARRACINE, Eliane Michelini e MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Apud CARBONERA, Silvana, op. cit., 
p. 147. 
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maneira impensável”.144. Neste mesmo sentido, David Cannon afirma que: “pais com ordem 

de guarda exclusiva não estão imunes ao intenso conflito que é testemunhado por seus filhos”. 

145 

 

Alguns casais optam pela guarda exclusiva achando que nunca irão lidar com o outro 

genitor novamente. Há um grande mal entendido, a guarda exclusiva não põe fim ao poder 

familiar. 

 

 A guarda exclusiva gera uma indisposição entre os genitores. Ao se separar o casal se 

depara com a possibilidade de perder a guarda do filho e a única forma de garanti-la é 

provando quem tem mais condições, atacando o outro, gerando desentendimento e mágoas 

desnecessários que tornarão ainda pior o relacionamento futuro no tocante à visita, 

fiscalização e alimentos. 

  

Não há entre o casal uma discussão sobre a vida dos filhos. Um toma as decisões 

sozinho, e o outro apenas fiscaliza. Para a criança, melhor seria ver os pais envolvidos 

igualitariamente na sua vida e não numa relação em que um é fiscal do outro. 

 

 Muitos pais utilizam-se da guarda exclusiva como arma para vingar-se e atingir o 

outro, causando sofrimento aos filhos e tornando os processos na justiça complexos e 

demorados. 

 

Destarte, a insuficiência da guarda exclusiva, expressa em todos os fatores acima 

expostos, foi que desenvolveu a busca por outras possibilidades de guarda. 

 

De todas as modalidades, a guarda exclusiva é a que menos se volta aos interesses dos 

filhos, retirando-lhes a possibilidade de conviver com ambos os pais, iniciando um estado de 

conflito, razão porque deve-se considerar uma nova alternativa de guardar os filhos. A guarda 

                                                 
144 COE, Tony, op. cit. 
145 CANNON, David. Promoting Responsible Shared Parenting after separation and divorce. In: SHARED 
PARENTING INFORMATION GROUP (SPIG). Disponível em: www.spig.info. Acesso em: 10 out. 2003. 
Tradução livre. 
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compartilhada apresenta-se como uma opção que diminui para as crianças os efeitos da 

desunião dos pais, conservando suas relações pessoais. 

 

Seguindo o pensamento de Arnoldo Wald conclui-se que “tão imprescindível para o 

normal desenvolvimento da criança mostra-se o contato com ambos os genitores, que toda e 

qualquer dificuldade oposta ao regular contato entre pais e filhos deve ser peremptoriamente 

repudiada pelos juízes”.146 

 

2 Igualdade entre homens e mulheres 

 

 Apesar de não se conhecer precisamente a origem da família, encontra-se em estudos 

dos períodos mais remotos a separação de tarefas entre homens e mulheres e a conseqüente 

ligação dos filhos com as mães. Como afirma Morgan, “as classes de homens e mulheres são 

mais antigas que as genes”.147 Em seu estudo evolucionista sobre o progresso humano através 

de períodos étnicos sucessivos, determinados pelas invenções e descobertas, percebe-se desde 

o Estado Selvagem, que, segundo Morgan, teria sua fase superior iniciada com a invenção do 

arco e da flecha, uma vinculação da mulher ao lar e aos cuidados com os filhos.  

 

Eduardo Leite, apoiado nas idéias de Morgan, diz que o Estado Selvagem teria dado 

início, ainda que de forma rudimentar, à primeira divisão sexual do trabalho, quando seriam 

encontrados os primeiros indícios de residência fixa em aldeias, onde o homem poderia se 

deslocar até o local da caça, somente retornando quando dispusesse de um estoque suficiente 

de alimentação. De acordo com Eduardo Leite: 

  

Diante de tal capacidade adquirida pelo sexo masculino, sobretudo a 
possibilidade de se deslocar, só restava à mulher, durante os períodos de 
afastamento, permanecer no “ninho” ocupando-se da prole. (é pouco 
provável que o homem se fizesse acompanhar de mulher e crianças)... a 
mulher envolvida com a procriação e todas as deficiências decorrentes de 
partos simultâneos, não se encontrava em condições favoráveis a longas e 
extenuantes caçadas.148  

                                                 
146 WALD, Arnold, op. cit., p. 174. 
147 MORGAN, Lewis H. A sociedade primitiva. Tradução: Maria Helena Barreiro Alves, v. 1. Porto: Editorial 
Presença, 1973. p. 64.  
148 LEITE, Eduardo de Oliveira. Tratado de Direito de Família: origem e evolução do casamento. Curitiba: 
Juruá, 1991. p. 15 a 17. v. 1. 
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A filiação seria por linha materna, diante da impossibilidade de determinar-se o pai149. 

 

No período posterior, denominado Estado Bárbaro, a introdução da cerâmica, o cultivo 

de plantas e criação de animais, aumentaram o trabalho da mulher no campo familiar. Em sua 

fase superior, com a fundição do ferro e a terra sendo lavrada em grande escala, traz o homem 

para um maior contato com seu grupo familiar, ampliando a divisão sexual do trabalho. Nesta 

fase, com a família sindiásmica, já se exigia fidelidade da mulher enquanto durasse a união. 

De acordo com Engels, que construiu sua tese baseando-se no evolucionismo de Morgan, “O 

vínculo conjugal, todavia, dissolvia-se com facilidade por uma ou por outra parte, e, depois, 

tal como outrora, os filhos continuariam a pertencer exclusivamente à mãe”.150 Para Eduardo 

Leite, a família sindiásmica “cavava um profundo fosso entre a igualdade de homem e 

mulher”.151 

 

Segundo Engels, no período selvagem até, em parte, o período superior da barbárie, a 

mulher era livre e muito considerada, constituindo grande força dentro dos clãs,152 mas o 

patriarcado vem modificar isso. 

 

A família monogâmica, que impera até hoje, se originou da necessidade do homem de 

demonstrar seu poder para firmar uma paternidade inegável, assegurando, desta forma, o 

prosseguimento hereditário da propriedade privada e desmoronando o direito materno e a 

condição feminina.  Engels afirma que com a família patriarcal o governo do lar haveria 

perdido seu caráter social transformando-se em serviço privado e a mulher haveria se tornado 

sua primeira criada, sem participação na produção social. Só com a grande indústria é que 

haveriam sido abertas de novo as portas da produção estatal para as proletárias e, mesmo 

assim, a mulher teria que optar pelo trabalho ou por seus deveres domésticos, já que seria 

impossível exercer ambas atividades concomitantemente.153 

   

                                                 
149 MORGAN, Lewis H, op. cit., p. 40. 
150 ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Tradução: José Silveira 
Paes. 2. ed. São Paulo: Global, 1984. p. 83. 
151 LEITE, Eduardo de Oliveira, op. cit., p. 33. 
152 ENGELS, Friedrich, op. cit., p. 85. 
153 ENGELS, Friedrich, op. cit., p. 113. 
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Foi esse sistema patriarcal, já atenuado pela Igreja, que influenciou nosso direito de 

família.   

 

O Homem era o chefe da família e o poder familiar a ele era atribuído. No século XIV, 

o pêndulo balançou para outra direção e a mãe se tornou a favorita na guarda legal 

especialmente dos filhos pequenos e das filhas. 

 

Neste contexto, se justificava, quando da desunião de um casal, a atribuição da guarda 

exclusiva à mãe, sendo o pai responsável pelos alimentos, como uma continuação do 

casamento.  

 

Daí em diante, segundo Rose Marie Muraro, em seu estudo sobre a mulher, as relações 

entre homens e mulheres foram se modificando com o tempo. “O fato de o capitalismo ter 

fabricado mais máquinas do que machos, fez com que as mulheres invadissem o mundo 

masculino e, tecnicamente, acabassem com o mundo privado e público. Podemos assim falar 

em um embrião de superação do patriarcado” .154 

 

 Ainda seguindo os estudos de Rose Marie Muraro, após entrar no mercado de 

trabalho e receber os primeiros salários, as mulheres teriam dado início a uma revolta 

generalizada. Começariam a questionar a má qualidade de suas relações com os homens ao 

mesmo tempo em que lutariam contra a discriminação econômica e, principalmente, 

passariam a reivindicar postos de decisão na política, nas empresas, nos sindicatos.  

 

Todos estes movimentos juntos viriam a constituir talvez o maior questionamento feito 

contra o sistema patriarcal nos dez mil anos de sua existência. As relações de dominação 

sobre a mulher teriam sido questionadas pelos movimentos feministas, que haveriam 

começado a criar poderosas correntes de opinião pública, inclusive nos países 

subdesenvolvidos. Cairia a imagem da mulher reduzida ao setor privado e ela entraria na 

massa do setor público155.  

                                                 
154 MURARO, Rose Marie. A mulher no terceiro milênio: uma história da mulher através dos tempos e sua 
perspectiva para o futuro. Rio de Janeiro: Rosa dos tempos, 2000. p. 191. 
155 MURARO, Rose Marie, op. cit., p. 200-250. 
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De acordo com os dados do IBGE, o percentual de mulheres responsáveis pela família 

que em 1991 era de 18,1%, aumentou para 24,9% em 2000, crescendo um percentual de 

37,6%.156 

 

Foi no século XX que surgiram mais de 90% das invenções tecnológicas. O mundo 

atualmente se transforma de maneira muito mais veloz e em maior intensidade. Deste modo, é 

importante dar-se conta dessas arrebatadoras mudanças. Todas essas transformações geram 

um impacto muito grande sobre a condição de vida do homem e da mulher, urge adequar-se 

às novas realidades praticadas pelo rápido progresso tecnológico, para que “a família como 

grupo formado por pais soturnos, mães submetidas e filhos aterrorizados, permaneça apenas 

como fugidia lembrança de um arquétipo definitivamente ultrapassado”.157 

 

  A família hoje, com a Constituição Federal de 1988158, baseia-se no ideal de 

realização de seus membros. Hoje, a guarda é direcionada em razão do melhor interesse dos 

filhos e na igualdade dos pais de exercerem o poder familiar. Segundo Paulo Lôbo, a função 

da família atual, consolidada na simetria, na colaboração, na comunhão não hierarquizada, 

seria a afetividade e, pois, o espaço de sua realização. 159 Ao passo que a família se constrói na 

igualdade dos membros e na sua afetividade, desmoronam os remotos estereótipos criados em 

torno dos dois sexos.  

 

As mulheres, ao ingressarem no mercado de trabalho, exigem dos homens uma maior 

participação nas tarefas domésticas e na criação dos filhos. No início a mulher penetrou o 

espaço, até então exclusivo dos homens, com uma carga imensa de preconceitos e de 

inferioridade, com baixos salários e trabalhos menos qualificados, fazendo dupla jornada de 

trabalho. Hoje conseguiu, juridicamente, sua igualdade ao homem, inclusive no trabalho e, 

portanto, reivindica deste uma ajuda nos afazeres domésticos.  

                                                 
156 IBGE - Perfil das mulheres responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000, Departamento de população e 
Indicadores sociais. Rio de Janeiro: IBGE, 2002. p. 75. 
157 OSÓRIO, Luiz Carlos. Família Hoje. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. p. 90. 
158 Para Marco Túlio Rocha, o princípio constitucional da igualdade confere maior coerência ao direito de 
família brasileiro, por ser ele um dos princípios que caracterizam a família moderna. ROCHA, Marco Túlio de 
Carvalho. A igualdade dos cônjuges no direito brasileiro. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 297. 
159 LÔBO, Paulo Luiz Netto. A Repersonalização das Relações de Família. In: BITTAR, Carlos Alberto. O 
Direito de Família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 53 – 72. 
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De fato, o intenso acesso da mulher ao mercado de trabalho, associado ao grande 

número de separações, ao aumento da maternidade solteira e de mulheres chefes de família, 

introduz, certamente, um pensar sobre quais os novos direitos e deveres dos pais. Para 

Eduardo de Oliveira Leite, de todas essas transformações sociais a que provocaria maior 

impacto na responsabilidade parental seria a redescoberta do amor paterno.160  O homem se 

volta aos cuidados com os filhos e não se satisfaz com o sistema de guarda exclusiva que cria 

obstáculos à execução da paternidade.   

 

No Brasil, o texto constitucional se referiu à igualdade entre homem e mulher, 

garantindo assim direitos e deveres iguais tanto na relação marido e mulher, como na relação 

pais e filhos. 

 

Bernardo Jablonski assegura que haveria homens, ainda hoje, que não assumem uma 

divisão totalmente igualitária com as mulheres, já que estereótipos profundamente arraigados 

não desapareceriam da noite para o dia, mas que:  

 

O respeito às regras do antigo “manual de masculinidade” implica de fato 
nos dias de hoje numa reação suicida, que não é mais adequada em nenhuma 
esfera  comportamental: nem pública, nem particular nem nas relações com 
o sexo feminino.161 

 

Contudo, “em muitos lares, pais e mães passaram a dividir de forma igualitária a 

responsabilidade pela formação pessoal, psicológica e emocional de seus filhos”,162 agora 

ambos trabalham, ambos estão cansados e ambos são pais.  

 

As ditas transformações sociais trazem benefícios não apenas às mulheres e aos 

homens como também às crianças. Segundo Rose Marie Muraro, a entrada da mulher, em 

termos mundiais, dentro do sistema produtivo, traz como conseqüência o fato de a criança ao 

nascer não ver mais o pai mandando e a mãe obedecendo, mas sim dois centros de poder 

                                                 
160 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias monoparentais, p.254. 
161 JABLONSKI, Bernardo. Identidade masculina e o exercício da paternidade: de onde viemos e para onde 
vamos. In: FÉRES-CARNEIRO, Terezinha (coord). Casal e Família: entre a tradição e a transformação. Rio de 
Janeiro: NAU, 1999, p. 56 e 57. 
162 LOPES, Claudia Baptista. Mudanças sociais: guarda compartilhada valoriza papel do pai e da mãe. In: 
REVISTA CONSULTOR JURÍDICO, 28 de novembro de 2002. Disponível em: 
//conjur.uol.com.Br/textos/15235/. Acesso em: 31 mar. 2004. 
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diferentes atuando com igual dignidade e isto a faria enxergar a sociedade “natural” não como 

aquela, formada por dominados e dominantes, mas uma sociedade pluralista e democrática 

onde haveria consenso, rodízio de lideranças, partilha e solidariedade163.  

 

 Não faz mais sentido no mundo de hoje, em que o sistema jurídico igualou homens e 

mulheres, a atribuição da guarda exclusiva sempre que dissolvida a família, nem para a 

criança, que cresce com uma visão de igualdade entre os pais, mas que, no entanto, se depara 

com uma divisão de tarefas (nos moldes antigos) quando da ruptura familiar, o que a faz se 

sentir culpada pela desunião dos pais; nem para a mulher, que em pé de igualdade com o 

homem não pode mais assumir sozinha os encargos da dupla jornada de trabalho; nem para o 

homem que agora ao participar mais ativamente da criação dos filhos durante a vida em casal 

se vê impossibilitado de exercer seu poder familiar plenamente, se afastado da mulher.  

 

Mesmo os casais, que nunca conviveram, necessitam de um arranjo de guarda que se 

amolde à nova realidade.   

 

A sociedade atual demanda, então, que se defina um novo modelo de guarda. A 

igualdade entre homem e mulher e sua conseqüente atribuição de mesmos direitos e 

responsabilidades encontra na expressão compartilhar uma solução quando se trata de guarda 

de filhos. Resguardando as situações em que seria melhor outra espécie de guarda, já que a 

decisão da guarda dependerá do caso concreto, a guarda compartilhada é a espécie que melhor 

se adequará à realidade atual, na maioria dos casos. Afinal, distribui de forma mais justa aos 

pais os poderes e deveres em relação aos filhos, não permitindo a criação de estereótipos 

rígidos entre os sexos, proporcionando à criança a visão real do mundo de hoje.  

 

Portanto, com base na igualdade entre homem e mulher e na função afetiva da família 

deve-se buscar novas soluções para as disputas de guarda, ainda pressas a conceitos que não 

existem mais, a despeito das mudanças sociais e legais. Segundo Rosana Fachin, este é um 

momento de crise entre as novas demandas e as velhas respostas e o sintoma mais agudo da 

crise seria experimentado na atividade do Judiciário, apto para solução de novos conflitos sob 

                                                 
163 MURARO, Rose Marie, op. cit.,  p. 194. 
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o enfoque das ultrapassadas respostas.164 Esta é uma barreira difícil de ser ultrapassada, pois 

como afirma Paulo Lôbo: 

 

É impressionante, para um olhar retrospectivo, como preconceitos arraigados 
convertem-se em regras de direito indiscutíveis. Mais impressionante é haver 
ainda vozes que lastimam a evolução dos tempos, augurando o fim da 
família que concebem patriarcal, hierarquizada e desigual, que vive em 
função do chefe masculino.165 

 

 Presentemente, a mulher contribui com seu trabalho fora de casa para ajudar na renda 

da família e o homem coopera, ou deveria cooperar nos afazeres da casa. De acordo com 

Antônio Chaves166, as épocas do matriarcado e do patriarcado estariam longe e haveriam 

cedido lugar à colaboração mútua, representada pela obrigação social ditada pelas normas de 

convivência moderna.  

 

Conseqüentemente, não se pode mais indiscriminadamente atribuir a guarda dos filhos 

à mãe, afastando-os dos pais, numa injusta repartição de direitos e obrigações que a ambos 

competem. 

 

3 Princípio do melhor interesse da criança 

 

Como a família deixou de ser, quanto às relações entre as pessoas, voltada para a 

reprodução e o patrimônio, fundando-se atualmente no amor, na solidariedade e na 

valorização de seus membros, faz-se necessário diante dessa nova percepção, uma maior 

proteção à criança, ser em desenvolvimento, principalmente quando se trata de rompimento 

dos pais, em que elas são as maiores atingidas, devendo-se buscar o seu melhor interesse. De 

acordo com Rosana Fachin: 

 

As atenções sobre a nova família recomendam sensibilidade especial no 
tratamento dos interesses da criança, nos litígios de família. Este é um 
desafio a ser enfrentado, a fim de minimizar a dor e a angústia daqueles que 
sofrem com a ruptura do vínculo familiar, seja na separação consensual, seja 

                                                 
164 FACHIN, Rosana Amara Girardi, op. cit., p. 96. 
165 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Igualdade Conjugal – Direitos e Deveres. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha 
(coord.), op. cit., p. 222. 
166 CHAVES, Antônio. Tratado de Direito Civil. Direito de Família. 2. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1993, p. 450. t. 2. v. 5. 
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na litigiosa, pois as fendas uma vez abertas, dificilmente encontrarão suporte 
suficiente para se fecharem, sem deixar cicatrizes. 167 

  

Os interesses das crianças são prioridade absoluta. Como na ruptura familiar a guarda 

tratará diretamente do destino, proteção, criação e educação da criança, deve-se priorizar seus 

interesses.  

 

O direito atribui à criança um zelo maior, garantindo-lhe prevalecer o seu melhor 

interesse, porque a diferencia do adulto fisicamente e psicologicamente. Segundo Goldstein, 

Freud e Solnit,168 a lei a distinguiria ao presumir que os adultos seriam responsáveis por si 

mesmos e capazes de decidir o que é de seu próprio interesse, destinando-se a lei, em linhas 

gerais, a salvaguardar o direito de cuidar de seus assuntos pessoais. Quanto às crianças 

entenderia a lei que seriam seres incompletos, ainda não plenamente competentes para 

determinar e salvaguardar seus interesses, tidas como dependentes e necessitadas de cuidados 

diretos, íntimos e contínuos por parte de adultos que estariam incumbidos pessoalmente de 

assumir essa responsabilidade.  

 

A busca pelo melhor interesse da criança teria sua origem no instituto do parens 

patriae, uma atribuição do Rei e da Coroa da Inglaterra para proteger as pessoas que não 

poderiam defender-se sozinhas. Conforme Tânia da Silva Pereira169, que se aprofundou no 

assunto, esta responsabilidade haveria surgido vinculada à guarda de pessoas incapazes e de 

suas eventuais propriedades. Inicialmente assumida pela Coroa, haveria sido delegada ao 

Chanceler a partir do século XIV, que haveria assumido a posição de guardião supremo, com 

o dever de proteger as crianças, os loucos e os débeis, todos que não tivessem discernimento 

para administrar seus próprios interesses. No século XVIII distinguiram-se as atribuições do 

parens patriae de proteção infantil das de proteção aos loucos. Naquele período predominaria 

a preferência da guarda ora dada ao pai e posteriormente, à mãe, mas com o parens patriae, a 

preocupação não deveria ser a controvérsia entre as partes adversas e sim o bem estar da 

criança.  

 
                                                 
167 FACHIN, Rosana Amara Girardi, op. cit., p.128. 
168 GOLDSTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p. 3. 
169 PEREIRA, Tânia da Silva. O “melhor interesse da criança”. In: PEREIRA, Tânia da Silva (coord). O Melhor 
Interesse da Criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 1 a 3. 
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Segundo Roman e Haddad170, em 1819 o Poeta Shelley foi obrigado a desistir de seus 

filhos por causa do vício. Iniciou-se então uma crescente tendência de que qualquer matéria 

em relação à criança deixaria seu caráter privado, como se ela fosse uma propriedade e 

passaria a ser motivo de apuração pública, considerando-a, então, pessoa. 

 

Nos Estados Unidos o melhor interesse da criança (best interest) haveria sido 

introduzido em 1813 a partir de uma decisão da Corte da Pensilvânia que haveria considerado, 

em uma disputa de guarda, que a conduta da mulher para com o marido não interferiria nos 

cuidados com os filhos. Em muitos países “atualmente, a aplicação do princípio do best 

interest permanece como um padrão considerando, sobretudo, as necessidades da criança em 

detrimento dos interesses de seus pais, devendo realizar-se sempre uma análise do caso 

concreto”.171  

 

Com a Constituição Federal de 1988, a Doutrina Jurídica da Proteção Integral à 

Criança passou a valer no Brasil. Com essa doutrina, as crianças têm garantidos seus direitos 

em qualquer situação em que se encontrem. É dever da família, do Estado e da sociedade esta 

proteção. O embasamento da Doutrina da Proteção Integral está no art. 227 da Constituição 

Federal, reafirmada no art. 4° do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

 

Maria Regina Fay de Azambuja172 sintetiza a Doutrina da Proteção Integral como: a) a 

criança é sujeito de direito; b) a criança é pessoa em desenvolvimento; c) a criança é 

prioridade absoluta.  

 

Internacionalmente, a necessidade de proteção especial à criança já apareceria na 

Declaração de Genebra em 1924, repetindo-se na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

das Nações Unidas de 1948, onde se destacaria o cuidado e assistência especial à criança. Mas 

caberia à Declaração Universal dos Direitos da Criança determinar que o melhor interesse da 

criança seria consideração fundamental da lei.173 Após um trabalho árduo foi aprovada em 

                                                 
170 ROMAN, Mel e HADDAD, William, op. cit., p.30. 
171 PEREIRA, Tânia da Silva, op. cit., p. 3 a 14. 
172AZAMBUJA, Maria Regina Fay. Criança e adolescente: prioridade absoluta. In: INSTITUTO 
INTERDISCIPLINAR DE DIREITO DE FAMÍLIA – IDEF, op. cit., p. 150. 
173 PEREIRA, Tânia da Silva, op. cit., p. 4 e 5. 
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1989, pelas Nações Unidas, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada 

pelo Brasil através do Decreto 99.710/90. Com a Convenção, a abrangência do melhor 

interesse da criança aumentou, devendo estar presente não apenas na legislação, mas também 

em todos os atos atinentes às crianças.  

 

Assim estabelece o artigo 3, 1 da Convenção: “Todas as ações relativas às crianças, 

levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o 

melhor interesse da criança”. 

 

Para Geysa Maria Brasil Xaud: 

 

O reconhecimento pela sociedade moderna de que crianças e adolescentes 
são detentores de direitos inalienáveis, inerentes à pessoa humana, é a um só 
tempo conseqüência do inexorável amadurecimento qualitativo da 
humanidade e fruto de um processo de lutas que a história registra desde os 
seus primórdios. Somente na proximidade da virada do milênio, este direito 
adquire o contorno social concreto, fazendo parte do ordenamento jurídico 
internacional. 174 

 

O princípio do melhor interesse da criança deve estar presente em todas as áreas de 

concernentes à família e à criança. Tem como conseqüência dar ao juiz um poder 

discricionário de decidir diferente da lei se melhor interessar à criança. 

 

3.1 O princípio do melhor interesse da criança na atribuição da guarda 

  

Não há como se estabelecer um critério único que determine qual o melhor interesse 

das crianças. A família plural175 e o fim da divisão tradicional de papéis materno e paterno 

abrem um leque de opções para a decisão da guarda. O melhor interesse do filho dependerá de 

cada caso. A criança como ser em desenvolvimento demanda em cada etapa da vida 

necessidades diferentes, portanto, interesses diferentes. As crianças são “seres singulares e 

                                                 
174 XAUD, Geysa Maria Brasil. Os desafios da intervenção psicológica na promoção de uma nova cultura de 
atendimento do adolescente em conflito com a lei. In: BRITO, Leila Maria Torraca, op. cit., p. 87. 
175 Cf. FACHIN, Luiz Edson. Em nome do pai, p. 586. 
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mutantes”.176 Deste modo, impõe-se ao juiz um poder discricionário. Segundo Guilherme 

Strenger,177 o juiz deveria buscar o que fosse mais vantajoso ao modo de vida da criança, seu 

desenvolvimento, seu futuro, felicidade e equilíbrio. 

    

Segundo Luiz Edson Fachin, os contornos do princípio do melhor interesse da criança 

“não visam a engessá-lo, mas a permitir sua adequação a toda uma gama de situações 

concretas, em que o direito da criança seja posto em jogo”.178  

 

 Porém, não obstante impreciso o melhor interesse da criança, pode-se fixar algumas 

diretrizes para guiar o juiz. Como bem lembra Eduardo Leite, “toda tentativa de definição do 

interesse do menor é vã”, o critério somente adquiriria sua eficácia na análise prática do 

interesse de cada criança179, porém, e ele compartilha dessa opinião, a repetição de algumas 

decisões determina algumas tendências , dentre elas a necessidade da família. 

 

O ser humano ao nascer não apresenta condições de sobreviver sozinho. Assim 

entendem também Goldstein, Freud e Solnit: 

 

O corpo da criança precisa ser conduzido, alimentado, cuidado e protegido. 
Seu intelecto precisa ser estimulado e alertado para os acontecimentos a seu 
redor. Ela precisa de ajuda para compreender e organizar suas sensações e 
percepções. Precisa de gente para amar, para receber afeto, e servir como 
alvo seguro da raiva e agressividade infantis. Precisa de assistência dos 
adultos para dominar e modificar seus impulsos primitivos (sexo e 
agressividade). Precisa de modelos para identificação, proporcionado pelos 
pais, para construir uma consciência moral. Tanto quanto qualquer outra 
coisa precisa ser aceita, valorizada e querida como qualquer outro membro 
da família.180  

 
 

Deste modo, é o melhor interesse da criança a convivência familiar, com pelo menos 

um adulto responsável por ela, pois é na família que a princípio a criança encontra espaço 

                                                 
176 NOVAES, Maria Helena. O “maior interesse” da criança e do adolescente face às suas necessidades 
biopsicossociais – uma questão psicológica. In: PEREIRA, Tânia da Silva, op. cit.,  p. 527. 
177 STRENGER, Guilherme, op. cit., p. 91. 
178 FACHIN, Luiz Edson. Código Civil Comentado..., p. 257. 
179 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p. 196. 
180 GOLDSTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p.10. 
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para satisfazer suas necessidades, só podendo o juiz interferir se houver violação dos direitos 

da criança.181 

 

O melhor interesse da criança torna-se de difícil aferição quando os pais não vivem 

mais juntos, ou nunca viveram, quando a família está rompida. As diretrizes devem basear-se 

na preservação de um saudável desenvolvimento físico e psíquico da criança e na apreciação 

das condições (aptidão) dos pais de prestarem esta assistência.   

 

Segundo Morgenbesser e Nehls182, também nas cortes americanas a concepção 

normalmente utilizada para ajudar a decidir o melhor interesse da criança na ação de guarda 

seria a “aptidão” dos pais. A corte só atribuiria a guarda se o pai ou a mãe se apresentassem 

aptos a exercê-la. Esta aptidão seria a capacidade de prover um ambiente físico e emocional 

que contribuísse para um crescimento e um desenvolvimento saudável. 

 

Na determinação da guarda, portanto, analisa-se tanto o interesse material como o 

moral da criança. Mas, como afirma Waldyr Grisard Filho183, o interesse moral, que seria 

referido por uma completa e eficiente formação sociológica, ambiental, afetiva, espiritual, 

psicológica e educacional, prevaleceria sobre o material, que não poderia ser analisado 

isoladamente.  

 

A capacidade do pai de manter os filhos sob sua guarda não está necessariamente 

vinculada a seus recursos financeiros, até porque o não guardião, se dispuser de mais recursos, 

tem o dever de prestar pensão alimentícia aos filhos.  

 

Portanto, se ambos os pais podem proporcionar aos filhos um ambiente saudável, que 

atinja seus interesses físicos e morais, ambos estão aptos a exercer a guarda. 

 

                                                 
181 O ordenamento jurídico brasileiro permite que os pais criem e eduquem seus filhos, da maneira que lhes 
pareça mais apropriada, os deixa livres para optar pelos parâmetros que irá seguir. O Código Civil em seu art. 
1.513 estabelece que “É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida 
instituída pela família”. Em caso de divergência poderá o casal recorrer ao juiz para que decida de acordo com os 
interesses do casal e dos filhos, segundo o parágrafo único do art. 1567. 
182 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, Nadine, op. cit., p. 9. 
183 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit., p. 66. 
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O melhor interesse da criança dependerá de cada caso em si, mas quando ambos os 

pais estão aptos a exercer a guarda não é interesse da criança perder um deles, ao contrário, é 

seu maior interesse a convivência com os dois. Por que conviver com apenas um dos pais, se 

pode estar com ambos? 

 

3.1.1 Presença dos pais: melhor interesse da criança 

 

Destarte, se ambos os pais não vivem juntos, mas estão aptos a exercer o poder 

familiar, a princípio, o melhor interesse da criança é ter a presença de ambos em sua vida184. 

 

Como visto anteriormente, a Convenção Internacional dos Direitos da Criança afirma 

a importância dos pais na vida dos filhos, ao assegurar que a criança conhecerá seus pais e a 

será cuidada por eles, sempre que possível (art. 7).  

 

O art. 9 da Convenção acentua que: 

 

1- Os Estados Partes deverão zelar para que a criança não seja separada dos 
pais contra a vontade dos mesmos, exceto quando, sujeita à revisão judicial, 
as autoridades competentes determinarem, em conformidade com a lei e os 
procedimentos legais cabíveis, que tal separação é necessária ao interesse 
maior da criança. Tal determinação pode ser necessária em casos 
específicos, por exemplo, se a criança sofre maus tratos ou descuido por 
parte dos pais, ou quando estes vivem separados e uma decisão deve ser 
tomada a respeito do local da residência da criança... 
3- Os Estados Partes respeitarão o direito da criança separada de um ou de 
ambos os pais de manter regularmente relações pessoais e contato com 
ambos, a menos que isso seja contrário ao interesse maior da criança. 

 

A Convenção deixa clara a necessidade dos pais na vida dos filhos, impedindo a 

separação dos mesmos, salvo nos casos em que os pais maltratem os filhos ou faltem nos 

cuidados com os mesmos. Caso os pais vivam separados e seja necessária uma decisão a 

respeito da residência da criança esta poderá morar numa residência separada de um dos pais, 

porém, garantida estará a relação pessoal e o contato entre eles. A Convenção confirma que é 

importante para a criança o contato com os pais e a manutenção das relações.  
                                                 
184 A princípio, porque, mesmo que os pais se apresentem aptos o que irá realmente determinar o interesse da 
criança é o caso concreto, que poderá apresentar algumas exceções ao princípio da necessidade da presença dos 
dois em seu desenvolvimento, como por exemplo, desentendimentos entre os pais. 
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A presença dos pais na vida das crianças é de fato tão importante que o artigo 10, 2 da 

Convenção assegura ainda o contato periódico quando pais e filhos morem distantes: “a 

criança cujos pais residam em estados diferentes terá o direito de manter, periodicamente, 

relações pessoais e com contato direto com ambos, exceto em circunstâncias especiais”.  

 

Se os pais não vivem juntos, a guarda compartilhada é um arranjo de guarda que 

possibilita a manutenção das relações pessoais e do contato direto com ambos os pais, como 

determina a Convenção Internacional dos Direitos da Criança. 

 

Os dois genitores são importantes na vida da criança, não se podendo determinar qual 

deles exercerá melhor a guarda se ambos estiverem capacitados. Vicki Lanski, em seu estudo 

sobre como reduzir os efeitos do divórcio em relação aos filhos admite que não há resposta 

para afirmar qual dos pais funcionaria melhor.185   

 

Mesmo que a cultura da sociedade de hoje ainda prepare melhor a mãe para tal 

atividade, não se exclui a importância do pai neste processo. A presença dos dois é melhor 

que a de apenas um. Muitos efeitos adversos da criança estão associados à falta do pai, após a 

ruptura familiar, como, por exemplo, comportamento anti-social. Segundo Alexander Hillery 

II186, pesquisas teriam confirmado que crianças criadas por ambos os pais se desempenhariam 

melhor em uma variedade de indicadores sociais, incluindo auto-estima, melhor desempenho 

escolar e menos envolvimento com drogas. No Brasil, pesquisas revelam, segundo Guita 

Goldenberg187 que os filhos de famílias separadas que mantêm contato contínuo com o outro 

genitor, que não está com a guarda, teriam um melhor desempenho em termos subjetivos e 

cognitivos do que aqueles que não usufruem deste contato ou comunicação.     

   

 A guarda compartilhada se justifica na diferença das funções do pai e da mãe que se 

complementam igualmente e são importantes para a criança. Não deve a Justiça, então, 

permitir que as desavenças do casal interrompam os vínculos com a criança e o exercício das 

                                                 
185 LANSKI, Vicky, op. cit., p. 113. 
186 HILERRY II, Alexander, op. cit., p. 53. 
187 GOLDENBERG, Guita e GONÇALVES, César. Estudo psíquico-jurídico das relações de filiação decorrentes 
da separações conjugais. REVISTA DOS TRIBUNAIS. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 806, dez. 2002, p. 
42. 
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funções de pai e de mãe que a própria natureza estabeleceu. Seguindo o pensamento de 

Bertoldo Mateus: 

 
Particularizando com cada um dos genitores vínculo afetivo, o filho saberá 
preservar a identidade e entender as razões que levaram ao rompimento dos 
genitores. Tornam-se, daí, agentes da própria vida e não espólio negativo de 
um fracasso amoroso.188 

 

Defender os interesses das crianças significa não apenas defender sua saúde física, mas 

também colocar em suas mãos a oportunidade de conhecer a riqueza do amor de ambos os 

pais. 

  

A família atual traz uma nova realidade de vida e o estabelecimento de novos vínculos 

familiais cria situações sem antecedentes na história da família, que precisam de soluções 

urgentes, para não lesar ainda mais as crianças envolvidas.  

 

 Junto a outras transformações sociais, como a libertação da mulher e o envolvimento 

do homem na criação dos filhos, a não atribuição da guarda em relação ao cônjuge culpado e 

sim em busca do melhor interesse da criança contribuíram significantemente para o 

desdobramento e a demanda da guarda compartilhada. 

 

4 Guarda compartilhada de fato 

  

 Uma outra justificativa para a guarda compartilhada é que ela vem sendo aplicada de 

fato por pais e mães que não vivem juntos e que judicialmente mantêm um regime de guarda 

exclusiva. Estes pais sentem a necessidade, que a vida moderna impõe, de compartilhar a 

guarda de seus filhos. 

 

 Neste caso, não obstante a guarda seja determinada judicialmente a apenas um dos 

genitores, alguns pais têm decidido juntos a educação, criação e destino dos filhos, 

vivenciando um sistema de visita livre em que eles acordam os momentos em que passarão 

junto às crianças, ou seja, uma guarda compartilhada de fato. 

                                                 
188 OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Matheus de. Emocionando a razão: aspectos socioafetivos no direito de família 
(união conjugal e entidades familiares). Belo Horizonte: Inédita, 1999, p. 116. 
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Isto demonstra que a guarda compartilhada é uma realidade na prática, 

independentemente se legal ou não. Diante da precisão que aos pais se impõe e do sofrimento 

que seria para pais e filhos se encontrarem de 15 em 15 dias ou uma vez por semana, eles 

apelam por compartilhar a guarda extrajudicialmente, em muitos casos por decisão do juiz ou 

por desconhecerem a possibilidade da guarda compartilhada, aplicando-a sem saber.  

 

Melhor seria que esta guarda fosse legal. Denise Willhelm observa que a guarda 

compartilhada de fato apresenta uma desvantagem em relação à guarda compartilhada 

decidida judicialmente, que seria a dependência constante do não guardião judicial da boa 

vontade do outro: 

 

A figura da guarda única, na prática, poderá se transformar em guarda 
compartilhada, desde que cada um dos genitores proporcione ao outro um 
contato muito freqüente com o filho e ambos procurem decidir 
conjuntamente todas as questões. Havendo um acordo, tal situação poderá 
existir sem a necessidade da chancela judicial. O funcionamento, todavia, 
dependerá da boa vontade do genitor a quem o filho foi confiado.189 

 
Estes casos de guarda compartilhada incentivam as pesquisas e decisões a seu favor. 

Pode-se dizer, então, que a guarda compartilhada também se origina da necessidade prática 

dos pais e dos filhos que a exercem mesmo com uma decisão judicial de guarda exclusiva. A 

possibilidade do juiz estabelecer a guarda compartilhada nestes casos evitaria que o não-

guardião dependesse da boa vontade do guardião. 

 

Segundo Fernanda Otoni Barros190, no sistema de guarda exclusiva, a criança teria 

acesso ao pai se a mãe consentisse. A mãe seria a detentora da chave de acesso ao pai e nesse 

contexto a guarda compartilhada extrajudicial não seria diferente. 

 

5 Incomunicabilidade entre a relação do casal e a relação pais e filhos 

 

A família no anterior Código Civil era “uma comunidade de sangue calcada no 

casamento”.191 A filiação era legitimada pelo casamento.   

                                                 
189 GONÇALVES, Willhelm Denise. Guarda Compartilhada. REVISTA JURÍDICA. Porto Alegre: Nptadez, n. 
299set. 2002, p. 45. 
190 BARROS, Fernanda Otoni. Do Direito ao Pai. Belo Horizonte: Del Rey, 2001, p. 111. 
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 A Constituição Federal de 1988 dissociou casamento de legitimidade. No espaço da 

pluralidade familiar teria acento a família não matrimonializada. Nesse ninho sem moldura 

apresenta-se a união estável, a união livre e a monoparentalidade192.  

  

A igualdade entre os filhos, impedindo que sejam classificados em legítimos e 

ilegítimos, demonstra a incomunicabilidade da relação de seus pais, que pode ser ou não 

matrimonializada, e a destes com seus filhos. 

  

A família, hoje em dia fundada na igualdade de seus membros, na eliminação da 

hierarquia, dissociando casamento e legitimidade, baseia-se em relações de afeto e de 

solidariedade. “Não é mais o indivíduo que existe para a família e para o casamento, mas a 

família e o casamento que existem para o seu desenvolvimento pessoal, em busca de sua 

aspiração à felicidade”.193  Os filhos estão submetidos ao poder familiar dos pais e não dos 

cônjuges. 

 

Quando ocorre a ruptura do casal, a guarda compartilhada, por ser o arranjo que 

permite a manutenção das relações estabelecidas pela criança, se adapta aos diferentes modos 

em que a família possa se apresentar, posto que, o fim da relação dos pais não pode nem deve 

implicar o fim da relação destes com seus filhos. 

 

A família construída sob o escudo do casamento atribuía a guarda ao cônjuge inocente. 

O fim da atribuição da guarda levando-se em conta a culpa pela separação do casal demonstra 

ainda mais a dissociação entre a relação do casal e a deste com os filhos. Não importa como 

aconteceu o fim do relacionamento do casal, a guarda dos filhos e a conseqüente relação 

destes com seus pais não se comunicam.  

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
191 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família. Curso de direito civil. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1999, p. 107. 
192 Ibidem, p. 60. 
193 Ibidem, p. 191. 
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CAPÍTULO III 

GUARDA COMPARTILHADA NA PRÁTICA 

 

 

1 Aplicação prática da guarda compartilhada 

 
A maioria da doutrina é favorável à guarda compartilhada, não obstante as decisões 

judiciais ainda serem, em grande parte, a favor da guarda exclusiva. Segundo dados do IBGE, 

as guardas de filhos atribuídas à mãe representam 92,7% na separação e 90,3% no divórcio; 

atribuídas ao pai são 4,4% na separação e 5,7% no divórcio; ambos são responsáveis pela 

guarda na proporção de 2,4% na separação e 2,7% no divórcio.194 

 

Os juízes ainda estão apreensivos para aplicar a guarda compartilhada. Confundem-na, 

muitas vezes, com outro arranjo de guarda e focalizam sua preocupação na alternância de 

residências, desconhecendo a possibilidade de compartilhar a guarda com residência fixa. 

Mister se faz um maior conhecimento do que é a guarda compartilhada e como funciona. 

 

Segundo Haim Grunspun: 

 

O sistema familiar que se rompe com a separação, necessita de organização 
para manter a interação. A guarda conjunta é a estrutura que facilita a 
organização para o benefício dos filhos. As crianças com arranjos de guarda 
repartida revelam os benefícios especialmente na auto-estima, competência e 
menor sentimento de perda, comparado com os que ficam somente com a 
mãe.195 

 
 

A guarda compartilhada é benéfica para os filhos por ser a modalidade de guarda que 

mais se aproxima da relação existente entre pais e filhos quando da união do casal. Porém, 

como seria possível manter esta relação se a família foi dissolvida, ou se nunca esteve unida?  

 

Antes de mais nada, deve-se ter em mente que a relação dos pais com filhos é diferente 

da dos pais entre si, como já salientado. O fato de os pais não estarem mais juntos, não deve 

                                                 
194 IBGE – Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro: IBGE, 2001. p. 32 e 33. v. 8. 
195 GRUNSPUN, Haim. Mediação familiar: o mediador e a separação de casais com filhos. São Paulo: LTr, 
2000, p. 110. 
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implicar no fim da convivência dos filhos com um deles, levando em conta que o sistema de 

visita os afasta. 

 

Com a guarda compartilhada, não se pretende que o ex-casal mantenha uma relação 

entre si como o fora antes, apenas que as decisões no que dizem respeito aos filhos sejam 

tomadas em conjunto e que ambos possam manter um contato com o filho sempre que 

possível e da forma que acordarem. Guarda compartilhada não significa tempo igual com a 

criança, mas que esta tenha acesso aos pais sempre que necessário.  

 

   Mister se faz ressaltar que, neste arranjo de guarda os pais não precisam da 

concordância do outro o tempo inteiro. Não significa que a todo tempo em que for necessário 

tomar alguma decisão em relação aos filhos um dos pais tenha que consultar o outro, mas que 

ambos possam tomar decisões importantes em conjunto para o futuro dos filhos, 

demonstrando-lhes envolvimento e interesse em suas vidas. Neste sentido afirmam 

Mogenbesser e Nehls: 

 

Os pais não procuram um ao outro toda vez que precisam decidir se a 
criança pode comer um doce ou sair para brincar. Claro está que não é esta a 
intenção da guarda compartilhada. Esta espécie de guarda é uma forma de 
assegurar que os pais continuam participantes ativos na vida de seus filhos, 
fazendo parte das decisões que tenham um efeito significante para o 
desenvolvimento destes.196   

 

As decisões mais importantes a serem tomadas conjuntamente pelos genitores 

reduzem o sentimento de raiva do não guardião de não poder participar da vida de seu filho. 

Diminui a carga de responsabilidade do guardião, que tomaria decisões sozinho e com os pais 

satisfeitos e se relacionando ativamente com os filhos, assegura seu bem estar. 

 
Não existem regras pré-determinadas de como a guarda compartilhada se opera na 

prática. A sua vantagem está, justamente, no fato de os pais poderem acordar o que 

proporcione melhores condições de vida para seus filhos, compartilhar direitos e 

responsabilidades, de maneira igualitária, não há uma fórmula exclusiva e correta, vai 

depender de cada caso em si. A guarda compartilhada deverá ser implementada para refletir as 

                                                 
196 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, Nadine, op. cit., p. 34. Tradução livre. 
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necessidades particulares de cada família. Esta flexibilidade permite planejar as necessidades 

específicas de cada criança. “A guarda conjunta é multifacetada e depende da estrutura e do 

dinamismo familiar pré-divórcio”.197 

 

 Cada acordo de guarda compartilhada é único e deverá ser homologado pelo juiz como 

garantia de visar o bem estar do menor. 

 

 Em alguns países, como por exemplo, nos Estados Unidos, utiliza-se uma convenção  

que detalha como funcionará o arranjo de guarda compartilhada, dependendo das 

necessidades daquelas partes e dos requisitos impostos pela justiça, visando minimizar futuros 

desentendimentos e atribuir responsabilidades mútuas para evitar que um dos pais se isente no 

cumprimento do seu dever. 

 

Em tais acordos estipula-se que os pais estão aptos a exercer a guarda e que 

reconhecem a importância da contribuição que cada um tem a oferecer para o pleno 

desenvolvimento dos filhos. Nestes contratos costuma-se acordar também a guarda física, 

alimentos e a mediação ou arbitragem em casos de desentendimento entre os pais.  

 

No tocante à estipulação contratual de uma mediação , não há problemas em que uma 

terceira pessoa seja chamada para ajudar os pais a chegarem a um acordo. É uma 

possibilidade antes de recorrer às vias judiciais, que acarretam despesas e tempo. Já quanto à 

arbitragem, em que uma terceira pessoa, que não os pais a quem é atribuído legalmente e 

naturalmente o poder familiar, após ouvi-los decide o futuro das crianças, deve ser repugnada. 

Prioridade absoluta, princípio constitucional, o melhor interesse da criança em jogo é dever da 

família, da sociedade e do Estado, não podendo uma pessoa qualquer, que não seja nem os 

pais nem um juiz, decidir.  

 

Quanto à questão dos alimentos, por praticidade pode ser acordado no mesmo 

instrumento da guarda, no entanto, tratam-se de questões totalmente independentes. Os 

alimentos  são devidos de acordo com as condições do alimentando e com as necessidades do 

                                                 
197 GRUNSPUN, Haim, op. cit., p. 114. 



 82

alimentado, onde quer que ele esteja. Se o filho reside com apenas um dos pais ou se alterna a 

residência, seu valor pode alterar, mas, se necessário, será sempre devido. 

 

  Há ainda a possibilidade de se estabelecer um Contrato de Garantia de Convívio 

Parental, para pais que nunca viveram juntos, estipulando o rateio das despesas durante a 

gestação e o parto e a guarda compartilhada a partir do nascimento, devendo a criança 

freqüentar a casa do pai assim que passado o período de amamentação.  

 

 O contrato limita os pais para futuras mudanças no exercício da guarda, posto que, 

ficam presos a questões previamente estipuladas. Os pais não saberão como agir frente a tais 

transformações. Portanto, se houver a opção de um contrato, este deve ser o mais flexível 

possível para que a criança possa sentir a presença dos pais constantemente e sempre que 

precisar. No Brasil não se costuma fazer contrato para estipular a guarda compartilhada, a 

cultura é de deixar a cargo do juiz a decisão ou a homologação do acordo. 

 

A guarda compartilhada pode ser modificada sempre que deixar de ser o melhor 

interesse da criança e poderá ser adiada, também no interesse da criança. “Pode servir para os 

filhos maiores e ser postergada para os filhos menores”.198 

 

Segundo Waldyr Grisard, na prática: 

 

A guarda compartilhada reflete o maior intercâmbio de papéis entre o 
homem e a mulher, aumenta a disponibilidade para os filhos, incentiva o 
adimplemento da pensão alimentícia, aumenta o grau de cooperação, de 
comunicação e de confiança entre os pais separados na educação dos filhos. 
Isso lhes permite discutir os detalhes diários da vida dos filhos, como 
pressuposto do novo modelo.199 

 

 

 

 

 

                                                 
198 GRUNSPUN, Haim, op. cit., p. 112. 
199 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit.,  p. 163. 
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2 Objetivo da guarda compartilhada 

 

 No rompimento familiar a guarda apresenta-se como um jogo, onde um dos pais ganha 

e o outro perde, resultado do sistema de guarda exclusiva. Enquanto os pais deveriam 

participar conjuntamente na criação dos filhos, apenas um assume os encargos e o outro se 

limita à visita e à fiscalização, não do filho, mas da maneira como este está sendo criado. 

 

O processo de separação já é, por si só, doloroso e a disputa pela guarda dos filhos o 

torna ainda mais desgastante emocionalmente para os envolvidos. Essa situação demanda a 

busca de soluções que amenizem o processo e a guarda compartilhada vem a ser uma 

possibilidade de enfrentar a separação familiar de maneira mais  tranqüila e  satisfatória.   

 

“Com a guarda compartilhada almeja-se através do consenso entre os cônjuges 

separados, a conservação dos mesmos laços que uniam os pais e filhos antes da separação, 

buscando-se um maior equilíbrio e harmonia na mente daqueles que são os destinatários dessa 

solução”.200 

 

A guarda compartilhada surge com o objetivo de diminuir o sofrimento de todos os 

envolvidos na ruptura familiar, em especial dos filhos menores, a quem a guarda irá afetar o 

crescimento e desenvolvimento saudáveis, procurando solucionar os problemas apresentados 

pela guarda exclusiva. Objetiva que os pais compartilhem a convivência e as 

responsabilidades da criação dos filhos. 

 

A ruptura dos pais não virá, necessariamente, acompanhada de incompatibilidades e 

frustrações. A guarda compartilhada de maneira considerável favorece o desenvolvimento das 

crianças com menos sofrimento e traumas, proporcionando a continuidade da relação dos 

filhos com seus genitores, retirando totalmente da guarda a idéia de posse. 

   

Com a guarda compartilhada, deseja-se retirar os filhos do centro da discórdia. Isto é 

muito favorável para as crianças, mantendo os seus interesses como objetivos a serem 

                                                 
200 PANTALEÃO, Ana Carolina Silveira Akel. Crianças em jogo: Guarda compartilhada é o modelo ideal em 
separação. In: CONJUR. Disponível em: conjur.uol.com.Br/textos/15106/-19k. Acesso em 14 jul. 2003. 
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alcançados pelo casal. De acordo com Haim Grunspun, que acompanhou por anos casais 

divorciados com guarda compartilhada, esta manteria os focos sobre os interesses dos filhos e 

assim, a capacidade de separar as necessidades pessoais e colocar as necessidades dos filhos à 

frente das de cada um. Para ele: 

 

Partilhando o tempo com os filhos e as tomadas de decisão não surge a 
focalização das posições, separa as pessoas dos problemas e as expectativas 
emocionais sobre os papéis de cada um se tornam mais consistentes. A 
focalização sobre interesses evita culpar o outro sobre incidentes e projetar 
sentimentos agressivos. A focalização sobre os interesses que a guarda 
conjunta proporciona, aponta também para ganhos mútuos, capaz de pôr em 
evidência os eventos favoráveis em detrimento dos desfavoráveis. 201 

 
 

 No entanto, a guarda compartilhada não é a solução para o fim do sofrimento dos 

filhos com a ruptura do casal. O desejo das crianças é que seus pais estejam sempre juntos e 

independentemente da opção que se faça de guarda os filhos irão sofrer. A guarda 

compartilhada diminui esse sofrimento e assegura um desenvolvimento mais saudável às 

crianças que deixam de ser objeto de disputa. “A guarda compartilhada não é mágica. A 

guarda compartilhada pode ajudar a tornar a realidade menos penosa para os filhos e pais de 

uma família rompida”.202 

 

3 Pressupostos para o exercício da guarda compartilhada 

 

 Apesar de flexível, para que a guarda compartilhada funcione bem, há alguns 

pressupostos a serem exigidos judicialmente.  

 

O primeiro é que os pais estejam aptos a exercer a guarda. É preciso que tenham 

habilidade, capacidade legal, moral e intelectual, condições de desempenhar as atribuições do 

poder familiar.  

 

Se um dos pais não estiver apto a exercer a guarda, será melhor que a criança seja 

conduzida apenas pelo genitor capaz. A convivência com ambos, sendo um inapto, acarretará 

                                                 
201 GRUNSPUN, Haim, op. cit., p.111 e 112. 
202 HILLERY II, Alexander, op. cit., p.42 e 43. Tradução Livre. 
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sérios problemas que comprometerão seu melhor interesse. “Sempre que um dos genitores 

manifestar uma lacuna de natureza moral ou psicológica, a possibilidade da guarda conjunta 

desaparece e abre espaço, indiscutivelmente, à guarda individual”.203  

 

Mesmo assim, deverá estar assegurada a visitação, para que a criança não corte os 

laços com um de seus pais que, por incapacidade, não poderá guiar sua vida, o que, mesmo 

assim, representaria uma perda significante para o menor. Segundo Goldestein, Freud e 

Solnit,204 o laço com adultos inaptos poderia tornar-se uma ameaça para a criança, mas a 

intervenção na ligação da mesma com eles seria também extremamente penosa.  

 

O segundo pressuposto é que haja um bom relacionamento entre os pais. O fim de uma 

relação a dois, muitas vezes associada a sentimentos de mágoa, de raiva e de sofrimento, 

apresenta dificuldades de comunicação e tais dificuldades interferem na possibilidade de se 

chegar a um acordo, tornando-se prejudicial às crianças, que sofrem sendo o centro da 

discórdia dos pais.  

 

Para a guarda compartilhada desempenhar a função de garantir o melhor interesse da 

criança, é essencial uma boa comunicação entre os pais e um respeito recíproco, uma 

habilidade para se comunicar.  

 

Goldestein, Freud e Solnit205 asseguram que as crianças teriam dificuldade em se 

relacionar positivamente, aproveitar e manter o contato com o pai e a mãe que não estivessem 

em contato positivo um com o outro.   

 

Destarte, o sucesso da guarda compartilhada irá depender dos pais, que tentarão 

manter um relacionamento saudável em prol do melhor interesse dos filhos e para não correr o 

risco de perder a guarda. Roman e Haddad confirmaram, mediante entrevistas com pais que 

compartilham a guarda dos filhos, que os casais, ao compartilhar a guarda, estariam aptos a 

isolar os conflitos maritais das responsabilidades parentais e que seria muito comum, na 

                                                 
203 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p. 289. 
204 GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p. 13 e 14. 
205 Ibidem, p. 27. 
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guarda compartilhada, os pais admitirem francamente sua antipatia em relação ao outro, mas 

ao mesmo tempo, respeitar-se-iam e manteriam um bom relacionamento, para assegurar que 

não teriam a intenção de causar nenhum dano aos filhos como pretenderiam causar um ao 

outro.206 

 

A ruptura familiar é penosa para todos. Mas, sem dúvida, é ainda mais para a criança, 

por isso é preciso lembrar que, se as crianças fazem parte da vida dos pais, estes, queiram ou 

não, farão parte um da vida do outro. “O divórcio não significa o desaparecimento do ex-

cônjuge, como poderia acontecer com casais sem filhos, ou pelo menos não deveria 

significar”.207 O mesmo se pode dizer de um casal que nunca viveu junto mas que tem um 

filho em comum. Portanto é preciso manter um bom relacionamento com o outro genitor, 

inclusive em outros arranjos de guarda também. 

 

Alguns casais preferem continuar juntos, mantendo um relacionamento “falido” para 

não arriscar perder o contato com os filhos ou não prejudicar-lhes o desenvolvimento. Porém, 

neste caso, a idéia de família que será apreendida pela criança será equivocada. Melhor seria 

viver harmoniosamente, mesmo que separados. 

 

Outros casais não conseguem pôr fim aos conflitos, que são muitas vezes destrutivos, 

e como afirma Danièle Ganancia208, “a autoridade parental conjunta não é uma obrigação 

jurídica sancionável, mas um estado de espírito que implica respeito mútuo, tolerância, 

diálogo, cooperação e, sobretudo, o reconhecimento de cada um dos pais do lugar do outro”. 

Para ela, não haveria meios para impor esta espécie de guarda quando os pais se obstinam e se 

esforçam em sentido contrário. Na verdade, estes casais não se beneficiam nem com a guarda 

compartilhada, nem com nenhuma outra. 

 

Outro pressuposto exige-se quando houver alternância de residências. Nestes casos é 

necessário que as normas e regras impostas à criança sejam as mesmas em ambas as casas, 

para garantir-lhes a estabilidade de que necessitam. 

                                                 
206 ROMAN, Mel e HADDAD, William, op. cit., p.116. 
207 LANSKI, Vicky, op. cit., p. 1. 
208 GANANCIA, Danièle. Justiça e Mediação Familiar: uma parceria a serviço da co-parentalidade. REVISTA 
DO ADVOGADO. São Paulo, n. 62, 2001, p. 9. 
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As diretrizes do futuro e do destino da criança deverão ser uma só. Não será 

compartilhada a guarda se cada um dos pais decide de modo diferente quando está com a 

criança. Neste caso trata-se de guarda alternada. Não importa onde estejam as crianças, as 

decisões deverão ser tomadas em conjunto, a educação será uma só. Seria muito confuso e 

instável para a criança ter a permissão para fazer algo na casa do pai e não a ter na casa da 

mãe. 

 

 Waldyr Grisard, pertinentemente, apresenta ainda como pressupostos da alternância de 

residências, a necessidade de maiores custos para os pais e a permanência no mesmo lugar ou 

cidade onde vivam os filhos.209 

 

  De fato, a criança terá duas casas, o que faz subir os custos, está se falando em duas 

estruturas separadas para recebê-la. Se os pais morarem em cidades distantes, aumenta o 

período em que a criança estará com cada um dos pais, havendo, neste caso, uma adaptação à 

situação presente, e a criança sofrerá a cada mudança. Na alternância de residências deve-se 

levar em conta o tempo, a distância e a idade da criança. 

 

4 Problemas enfrentados na aplicação da guarda compartilhada 

 

Depois de instituído, para uma família, o regime de guarda compartilhada, podem 

surgir alguns problemas que não existiam inicialmente. As circunstâncias mudam e o arranjo 

original pode requerer algumas modificações. Apesar de não ser possível prever futuras 

complicações, alguns eventos normalmente têm interferido na guarda compartilhada. 

 

a) Novas núpcias dos pais 

 

O art. 1.588 do Código Civil afirma que o pai ou a mãe que contrair novas núpcias não 

perde o direito de ter consigo os filhos, que só lhe poderão ser retirados por mandado judicial, 

provado que não são tratados convenientemente, ou seja, as novas núpcias dos guardiões, por 

si só, não alteram o arranjo de guarda.  

 
                                                 
209 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit.,  p. 180. 
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Contudo, um novo casamento poderá afetar as decisões tomadas em conjunto. Um 

novo adulto envolvido torná-las-á mais complexas. Em certos casos não há como manter o 

padrasto ou a madrasta afastados da decisão, pois dão suporte aos pais e de maneira informal 

participam delas, o que os faz ter muito contato com a criança e algumas responsabilidades. 

Morgenbesser e Nehls sugerem que a inclusão desta terceira pessoa na relação dos pais seja 

feita de forma lenta e com precaução. Que seja exigido do novo envolvido tempo para 

entender as regras desenvolvidas até então e tentar respeitar os direitos de todos, pois, apesar 

de doloroso para os pais, a guarda compartilhada exige o contato com o padrasto ou a 

madrasta dos filhos.  

 

Na convivência com os pais, os filhos crescem e seus interesses se modificam. Podem 

ocorrer outros casamentos, nascimento de outros filhos. Nada será igual aos momentos em 

que a decisão foi tomada. “A busca de um parceiro exige, neste caso, uma maior precaução, já 

que a inserção de pessoas até então desconhecidas no núcleo familiar nem sempre se perfaz de 

modo harmonioso”.210 

 

A guarda compartilhada sendo mais flexível, volta-se para o futuro, prevenindo as 

modificações próprias da etapa pós-ruptura familiar. 

 

b) Mudança de pontos de vista dos pais 

 

Divergência do ponto de vista dos pais, como mudança de religião, crenças sobre o 

que seria melhor para a criança e etc., podem causar alguns problemas para a execução da 

guarda compartilhada, já que a criança mantém constante contato com os pais. Porém, mesmo 

quando os pais vivem juntos, os filhos estão sujeitos a tais acontecimentos.  

 

Quando os pais mudam de opinião ou têm opiniões diferentes, a solução deve ser a 

mesma adotada enquanto estavam juntos. Nesses casos, devem recorrer à justiça, conforme 

manda o parágrafo único do artigo 1631 do Código Civil: “divergindo os pais quanto ao 

exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do 

desacordo”. 
                                                 
210 OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus, op. cit., p. 121. 
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c) Mudança de residência dos pais 
 
 

Após um período de tempo, um dos genitores pode pensar em mudar de cidade, ou por 

necessidade do trabalho ou por outra oportunidade, desestabilizando a estrutura em que a 

criança estava inserida. 

 

  Neste caso, a distância só deverá afetar a guarda compartilhada no tocante à 

alternância de residências. As decisões em conjunto, mesmo a longa distância, deverão 

permanecer, pois amenizam o afastamento físico de um dos pais que estará de certa forma 

presente na vida dos filhos. 

  

Os pais devem através de conversas telefônicas tornar possível as decisões em 

conjunto.211 

 

 Tais alterações não devem obstar a possibilidade de se estabelecer a guarda 

compartilhada. Primeiro, porque como afirmam Goldestein, Freud e Solnit, “nossa capacidade 

de predizer é limitada. Ninguém, e a psicanálise não cria exceção, pode prever exatamente 

que experiências, acontecimentos, mudanças uma criança e seu guardião irão enfrentar”.212 

Segundo, porque as mudanças ocorrerão independentemente do arranjo de guarda adotado e 

neste caso a guarda compartilhada por sua flexibilidade facilita a adaptação às novas 

condições familiares.  

 

As mudanças são inevitáveis nas relações familiares. Qualquer espécie de guarda, em 

especial a guarda compartilhada, terá mais sucesso se os pais forem criativos e flexíveis em 

lidar com essas alterações. 

 

Na hipótese de ocorrer alguma mudança do contexto em que foi estabelecida, a guarda 

compartilhada poderá ser modificada. A modificação não é a melhor solução quando se fala 

de guarda, mas é sempre uma opção quando o interesse da criança estiver ameaçado. 

                                                 
211 ROBBINS, Michaella. Joint Custody. Disponível em: 
www.Custodyattorney.com/michaelarobbins/article4.htm. Acesso em: 31 mar. 2004. 
212 GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p. 36. 
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 5 Guarda compartilhada com alternância de residências 

 

A guarda compartilhada legal estabelece direitos e responsabilidades exercidos em 

conjunto, havendo a possibilidade de alternância da guarda física. O importante é manter a 

tomada de decisões e assumir as responsabilidades em conjunto, independentemente de em 

qual casa o filho esteja, pressuposto da guarda compartilhada. Mesmo alternando entre a casa 

do pai e da mãe, o filho deve ter o mesmo horário para sair e voltar, as mesmas determinações 

sobre o que pode e o que não pode fazer, garantindo-lhe a estabilidade necessária a toda 

criança, para que não ocorra, como na guarda alternada, na qual em cada casa a educação, 

criação e limites são diferentes, uma confusão sobre o que é certo ou errado. 

 

A alternância de residências não é bem vista nem pela doutrina jurídica nem pela 

jurisprudência. Muitos autores só concebem a guarda compartilhada legal, não admitindo a 

alternância de residências. A favor ou contra não se pode negar a possibilidade de aplicar a 

guarda compartilhada também com residência alternada. O importante é que a guarda 

compartilhada poderá ser aplicada também com a residência fixa se os pais e os juízes 

entenderem que será melhor para o interesse da criança. 

 

Para a maioria da doutrina213 contrária à alternância de residências, isso atingiria a 

estabilidade da criança, o que ocorrerá se o sistema for de guarda alternada. Na guarda 

compartilhada a criança teria a mesma educação em ambas as casas e as mudanças constantes 

fariam parte da sua rotina, como quando revezam entre a casa dos pais e dos avós, muito 

comum nos dias de hoje, já que ambos trabalham. 

 

Sem dúvida a alternância de residências traz algumas implicações a mais e maiores 

cuidados do que quando a criança tem a presença dos pais com a residência fixa. 

 

Em tese, o contato contínuo com os filhos diminuiria a discórdia entre os pais já que 

ninguém sairia perdendo, como ocorre numa guarda exclusiva. Porém, segundo Morgenbesser 

e Nehls214, quando os pais não resolvem adequadamente seus conflitos a alternância de 

                                                 
213 Entre eles Eduardo Leite, Maria Clara Sottomaior, Maria Antonieta Pisano Motta. 
214 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, Nadine, op. cit., p. 73 e 74. 
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residências teria um imenso potencial de aumentar os problemas. Por outro lado, estes 

problemas não seriam exclusividade da guarda compartilhada com alternância de residências, 

mas de qualquer arranjo de guarda, sempre que ocorra a visitação.  

 

Para eles, ainda, como a guarda compartilhada permite diferentes arranjos de 

domicílio, mesmo que os pais estivessem satisfeitos com a alternância de casas seria 

importante para a criança manter uma estabilidade e uma consistência de como seria sua vida, 

o que levaria a pensar que deveria ser estabelecida a priori. 

 

A estabilidade da criança estaria assegurada com a determinação prévia do arranjo de 

residências. 

 

A dificuldade maior da alternância de residências se dá quando os pais moram em 

cidades diferentes, sendo difícil para as crianças, que se mostram insatisfeitas, por causa da 

escola, dos amigos e dos costumes. Situação que não deve ser permitida. 

  

A alternância de residências também aumenta os custos, já que a criança terá duas 

casas, como dito anteriormente. Mas, quanto à obrigação de prestar alimentos não implica 

nenhuma modificação. Se um dos genitores necessita de alimentos para manter a criança no 

período em que está com ela, terá isso assegurado. De outro lado, serão os alimentos 

reduzidos para o alimentando, posto que o tempo em que a criança estará com ele também 

será menor. Todavia, observa-se, no entanto, que para o alimentante não há redução efetiva no 

valor dos alimentos, pois, se por um lado deixará de pagá-los no valor integral, por outro, terá 

os gastos com a presença da criança em sua residência e sob sua guarda. 

 

“A obrigação de alimentos deriva da lei que prevê uma determinada situação de 

necessidade na qual se encontra uma pessoa que não pode prover a sua manutenção ... é 

expressão de solidariedade familiar”,215 que independe do arranjo de guarda. 

 

Através de uma pesquisa interdisciplinar é que se poderia concluir se a alternância de 

residências é prejudicial ou não para os filhos, mas as opiniões se dividem. 
                                                 
215 OLIVEIRA, José Lamartine Correa de e MUNIZ, Francisco José Ferreira, op. cit.,  p. 55. 
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Para Goldestein, Freud e Solnit, diferentemente dos adultos que geralmente seriam 

capazes de ver os acontecimentos de forma relativamente realista, as crianças 

experimentariam os acontecimentos de um modo egocêntrico, assim, podendo sentir a simples 

mudança de uma residência para outra como uma pesada perda a elas imposta: 

 

Na primeira infância do nascimento até cerca de 18 meses, qualquer 
mudança de rotina provoca recusas de alimento, distúrbios digestivos, 
dificuldades de sono e choro. Tais reações ocorrem mesmo quando os 
cuidados com os bebês são tarefas divididas entre mãe e babá... para as 
crianças pequenas a mudança da pessoa que cuida também afeta o curso de 
seu desenvolvimento emocional. Nessa idade suas ligações são inteiramente 
abaladas por separações, assim como são promovidas com eficácia pela 
constante, ininterrupta presença e atenção de um adulto da família.216 

 

Com opinião contrária Evandro Luiz Silva, no terceiro Congresso Brasileiro de 

Família, assegurou que não haveria nenhuma fundamentação técnica para afirmar que a 

criança precisa de uma residência fixa, do ponto de vista psicológico. Haveria boas razões que 

corroborariam o entendimento de que a criança já a partir dos seis meses de idade teria 

condições internas para lidar com mudanças e se adaptar a realidades do mundo em que vive. 

Seria primordial para o bom desenvolvimento de uma criança que ela tivesse outras 

referências para além do lar familiar. Isto deveria começar a acontecer a partir dos seis meses 

de idade, pois com um ano de idade a criança não só teria condições externas para lidar com 

as situações como seria fundamental para sua estruturação e sociabilização, criando condições 

para que ela se tornasse um adulto saudável. Explica ainda que: 

 

A guarda conjunta diminui o tempo de ausência dos pais. Pensar que a 
guarda deva ficar somente com um dos cônjuges, para que a criança não 
perca o referencial do lar é um equívoco. O referencial a não ser perdido é o 
dos pais. A criança, filha de pais separados, vai se adaptar à nova vida, criar 
o vínculo com duas casas. Permitir à criança o convívio com os pais deixa-a 
segura, sem espaço para o medo do abandono. O grau de intimidade das 
crianças com os pais irá garantir segurança e permitirá que ela tenha 
experiências para além da extensão do lar. Crianças nestas condições 
adaptam-se bem a situações novas e poderão lidar com frustrações e 
limites.217 

 

                                                 
216 GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p. 8 e 24. 
217 SILVA, Evandro Luiz, op. cit. 
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Também entende que a criança pode ter duas casas, a psicóloga, Regina Célia 

Gorodscy, ao afirmar que "a criança tem condição de usufruir de dois espaços, duas regras, 

dois mundos ao mesmo tempo, pois ela é adaptável".218 

 

Como ainda não é pacífico o entendimento em torno da alternância de residências, 

deve-se, portanto, analisar caso a caso, para se decidir a respeito, levando em consideração o 

desejo dos pais e o sentimento dos filhos, não esquecendo dos pressupostos a mais que a 

mudança de casas acarreta. 

 

O juiz muitas vezes determina a alternância de residências em caso de adolescentes, 

para que não haja chantagem emocional dos filhos que alteram de casa por qualquer briga.219 
  

6 Guarda compartilhada sem alternância de residências 

 

Pesquisas à jurisprudência revelam que, em sua maioria, os argumentos a favor da 

guarda exclusiva baseiam-se nas dificuldades que a criança teria em adaptar-se a duas casas, e 

na necessidade de que ela tenha um único referencial de lar. O que demonstra o 

desconhecimento, por parte da Justiça, da possibilidade de se adotar a guarda compartilhada 

com residência fixa, não obstante a doutrina, em muitos casos, só entender ou só admitir a 

guarda compartilhada em que o filho mantém apenas uma residência, ou seja, só admitir a 

guarda compartilhada legal220. 

 

Para Eduardo Leite221, por exemplo, na guarda compartilhada a residência seria 

sempre única e nunca alternada, para evitar o sentimento de insegurança e instabilidade e para 

estabelecer o domicílio jurídico da criança. Um teria a guarda física, onde genitor e filho 

morariam, mas ambos deteriam a guarda jurídica do filho. Neste sentido também Maria 

Antonieta Pisano Motta, que defende seja a guarda compartilhada compreendida como “forma 

                                                 
218 Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, OLIVEIRA, Ana Paula, op. cit. 
219 GRUNSPUN, Haim, op. cit., p. 109. 
220 Ricardo Alcântara, em palestra proferida a OAB em Niterói (9/7/01), afirmou que, na guarda compartilhada, 
os dois têm a guarda jurídica, mas apenas um tem a física. ALCÂNTARA, Ricardo. Guarda compartilhada (sob 
o prisma técnico jurídico). In: DIGITALEX. Disponível em: 
www.digitalex.com.br/familia/guarda_compartilhada.htm Acesso em: 14 jul. 2003. 
221 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p. 272 e 273. 
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de custódia em que as crianças têm uma residência principal e que define ambos os genitores 

do ponto de vista legal como detentores do mesmo dever de guardar seus filhos”.222 

 

Segundo Maria Clara Sottomayor223, em Portugal, só os pais especialmente 

preocupados com os filhos e que teriam o apoio de psicólogos praticariam a guarda com 

alternância de residências. Estatísticas de países com experiência na adoção de guarda 

conjunta revelariam que o modelo prevalecente é o exercício conjunto do poder parental com 

residência fixa de um dos pais. 

 

Portanto, poderá ser atribuída a guarda jurídica da criança aos genitores, 

permanecendo apenas um com a guarda física.  

 
Desta forma, deverá ser estabelecida uma espécie de visitação para o genitor não 

residente, a que se tem chamado de acesso. O acesso será estabelecido de comum acordo entre 

os genitores, geralmente será livre, como a visitação livre, mas o que o definirá serão as 

necessidades de cada família. 

 

Deverá ser o mais flexível possível, com apenas o mínimo de regras estabelecidas, 

para adaptar-se ao cotidiano dos pais sem atingir a rotina dos filhos, assegurada à liberdade de 

estarem juntos pais e filhos, sempre que possível se assim desejarem.  Conforme Bertoldo 

Mateus, “não tendo que renunciar à presença habitual do filho, os pais poderão organizar a 

assistência e o amparo diretos, sem a preocupação com a rigidez de dias e horários”.224 

 

A residência em que a criança estará domiciliada deverá também ser objeto de acordo 

entre os pais, posto que a guarda compartilhada depende sempre do bom relacionamento entre 

eles. 

 

Neste arranjo de guarda, mesmo não vivendo na mesma casa que o filho, o genitor não 

residente poderá participar ativamente de sua vida, contribuir para o seu desenvolvimento e se 

                                                 
222 MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Guarda Compartilhada. Uma solução possível. REVISTA LITERÁRIA 
DE DIREITO. São Paulo: Jurídica Brasileira, a. 2, n. 9, jan/fev., 1996, p. 19.  
223 SOTTOMAYOR, Maria Clara, op. cit., p. 56. 
224 OLIVEIRA FILHO, Bertoldo Mateus, op. cit., p. 117. 
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fazer presente, levando a criança a se sentir amada e cuidada pelos pais. Haverá, entre os pais, 

uma distribuição coerente dos direitos e deveres relacionados aos filhos. 

 

7 Casos práticos 

 
 A guarda compartilhada é o arranjo de guarda que mais se aproxima do 

relacionamento que os pais tinham com seus filhos antes da ruptura familiar, porém, como 

exercer as atividades do poder familiar conjuntamente em casas separadas? Ou ainda, como 

tornar participativa a atuação daquele que ficou sem a guarda física dos filhos? 

 

 Estas indagações levam a uma necessária análise dos casos práticos em que os pais 

compartilham a guarda dos filhos. 

 
Roman e Haddad no intuito de analisar como a guarda compartilhada estaria 

ocorrendo na prática, analisaram várias famílias. Em uma delas, que alterna a residência dos 

filhos, a guarda compartilhada ocorreria da seguinte forma: um dos pais levaria os filhos à 

escola, o outro pegaria. Os filhos teriam amigos nas duas casas, estariam bem na escola e não 

se incomodariam, mas até gostariam da situação. Em entrevista com o genitor, este haveria 

afirmado, com satisfação ao arranjo de guarda estabelecido, que, “meus filhos não me visitam, 

eles moram comigo, e isto é muito mais natural”.225 

 

Em entrevista ao jornal folha de São Paulo,226 um pai que mora com os dois filhos a 

metade da semana e ainda os vê todos os dias afirmou que "quando não estão comigo, passo 

na escola e os levo até a casa da mãe, que faz o mesmo". Também uma mãe que compartilha a 

criação da filha de quatro anos diz que, de pai ausente na época em que era casado, hoje, seu 

ex-marido dividiria com ela a criação da filha e para facilitar a convivência, eles até seriam 

vizinhos no mesmo condomínio. 

 

Na mesma entrevista, outro pai que divide com as duas ex-mulheres a educação dos 

dois filhos e pratica a guarda compartilhada há 18 anos, indaga: "Não tem cabimento ver 

                                                 
225 ROMAN, Mel e HADDAD, William, op. cit., p. 127. 
226 OLIVEIRA, Ana Paula de, op. cit. 
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meus filhos apenas nos dias em que o juiz estipula. E se meu filho quiser sair comigo fora da 

data marcada? O que vou dizer a ele? Hoje não é meu dia de visita?”. 

 

Dentre as muitas entrevistas realizadas por Morgenbesser e Nehls227, uma chama 

atenção para o fato de os pais terem uma mesma funcionária que cuidaria da filha e alternaria 

a residência junto com a criança. Isto demonstra que a guarda compartilhada pode adaptar-se 

à realidade prática de cada família. Há pais que viajam muito, outros que moram perto, outros 

que moram longe, e isso influenciará na maneira como a guarda compartilhada será 

executada.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
227 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, Nadine, op. cit., p. 122. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DE UMA PESQUISA EMPÍRICA 

 

Se fez necessário, para uma análise mais profunda da guarda compartilhada na prática, 

uma pesquisa empírica. Primeiramente fez-se uma pesquisa para avaliar qual a visão dos 

juízes das Varas Privativas de Família e dos conciliadores do Juizado Informal de Família em 

Recife, sobre o tema, e como está ocorrendo sua aplicação na Justiça. Em seguida, 

entrevistou-se dois casais que compartilham a guarda dos filhos, um com residência fixa e 

outro com alternância de residências, para comprovar a possibilidade de sua 

operacionalização, a titulo de exemplificação, posto que a guarda compartilhada irá se 

apresentar na prática de acordo com o estilo de vida dos pais e dos filhos. 

 

1 Metodologia 

 

 A primeira pesquisa foi realizada no Fórum do Recife através de questionários 

direcionados aos juízes das Varas Privativas de Família e aos conciliadores do Juizado 

Informal de Família, no período de 23 de fevereiro/2004 a 12 de março/2004, em forma de 

entrevista oral transcrita a termo. 

 

 O Fórum do Recife conta com 12 (doze) Varas Privativas de Família e o Juizado 

Informal de Família conta com 04 (quatro) conciliadores. São encaminhados para o Juizado, a 

critério do juiz, os processos litigiosos passíveis de transação distribuídos para quaisquer das 

Varas Privativas de Família. A audiência é conduzida por um conciliador e, em havendo 

conciliação, o acordo será reduzido a termo para, após parecer do Ministério Público, ser 

homologado pelo juiz.228 

 

 A outra pesquisa foi realizada com dois casais que compartilham a guarda dos filhos, 

também em forma de entrevista oral transcrita a termo. A entrevista com os pais que 

compartilham a guarda do filho sem alternância de residências foi efetuada com ambos 

conjuntamente, na residência onde a criança reside. Os pais que compartilham a guarda da 

                                                 
228 Arts. 4 e 7 da Resolução 150/01 de 28 de maio de 2001, que institui o Juizado Informal de Família.  

 



 98

filha com a alternância de residências foram entrevistados, também juntos, no escritório de 

um deles. Em ambas as entrevistas, as crianças não estavam presentes.   

 

2 Procedimento 

 

 Aos juízes e conciliadores foram aplicados questionários distintos. Para aqueles que 

aplicam a guarda compartilhada o questionário se estendeu a mais duas questões referentes à 

sua aplicação.  

 

Após coleta dos dados, mediante respostas aos questionários, os resultados foram 

tabulados e analisados, comparando ao final as tabelas para as conclusões. 

 

 Aos pais foi aplicado o mesmo questionário, estendendo-se a mais duas perguntas para 

os pais que não alternam a guarda física do filho. Após coletados, os dados foram analisados e 

comparados para conclusões finais. 

 

3 Resultado e análise dos dados 

 

3.1 Pesquisa realizada com juízes de Varas Privativas de Família 

 

Das doze Varas pesquisadas em Recife, apenas um juiz se opôs a responder o 

questionário, totalizando em 11 o número de Juízes entrevistados. 

 

Tabela 01 – Aplicação da guarda compartilhada 

 

Juízes entrevistados 11 
Aplica e sugere a guarda compartilhada 02 
Apenas homologa 05 
Não aplica por falta de pedidos, mas 
homologaria 

 
03 

Não aplica, nem homologa 01 
 

 Aos juízes foi questionado se aplicavam ou não a guarda compartilhada. Sete Juízes a 

aplicam, mas apenas dois juízes afirmaram aplicá-la e sugerí-la sempre que possível. O 
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restante dos juízes que a aplicam responderam que apenas homologam, quando a pedido dos 

pais, mas que não a sugerem, entendendo ser difícil a sua operacionalização e que a 

alternância de residências seria prejudicial para a criança, sendo preferível o sistema de 

visitação livre, no entanto, homologam porque entendem que o acordo dos pais é sempre 

preferível. 

 

Três juízes responderam que nunca a aplicaram por falta de pedido dos pais, 

apontando os mesmos motivos de dificuldade de operacionalização e prejuízo da alternância 

de residências para não sugerí-la, mas que, se os pais entendessem que seria melhor para a 

criança, nesta hipótese homologariam.  

 

Apenas um juiz não a aplica nem homologa, sendo totalmente contra a guarda 

compartilhada, alegando que os pais não sabem o que é nem como funciona e que hoje em dia 

os casais se separam muito cedo, com filhos pequenos, e que não seria saudável, neste caso, a 

alternância de residências. O juiz desconhecia a possibilidade de guarda compartilhada com 

residência fixa. 

 

 Percebe-se que a aplicação da guarda compartilhada a pedido dos pais para que seja 

homologada não encontra barreiras na justiça, mas ainda é pequena a possibilidade de ser 

sugerida pelo juiz se os pais a desconhecerem. 

 

Tabela 02 – Confusão com a guarda alternada 

 

Dos onze juízes entrevistados, nove, em algum momento, confundiram a guarda 

compartilhada com a guarda alternada. Os nove juízes desconheciam a possibilidade de 

compartilhar a guarda mantendo a criança com uma residência fixa e os nove destacaram o 

prejuízo para a estabilidade emocional da criança receber uma educação diferente em cada 

casa. Um dos juizes chegou a afirmar que modificou o acordo de guarda compartilhada a 

pedido da mãe porque a criança não queria voltar da casa do pai, onde poderia sair a noite e 

Juízes entrevistados 11 
Confundiu com a guarda alternada 09 
Não confundiu com guarda alternada 02 
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voltar a hora que bem entendesse, o que era proibido na casa da mãe. Nota-se que o juiz 

estava, na realidade, se referindo a uma guarda alternada, pois na guarda compartilhada as 

decisões são tomadas em conjunto, e a educação é uma só. 

 

Os dois juízes que não a confundiram foram os juízes que a aplicam e sugerem. Estes 

juizes admitiram a possibilidade de uma residência fixa e comentaram que as decisões 

deveriam ser tomadas em conjunto, um deles até diferenciou a guarda compartilhada da 

guarda alternada admitindo que “em caso de litígio é melhor aplicar a guarda alternada”. 

Porém, um desses juízes afirmou que, “a guarda compartilhada não é muito bem entendida 

pelos pais, só é aceita por aqueles de nível cultural mais elevado”. Assegurou ainda que “o 

juiz deve ter cuidado ao sugerí-la, pois os pais podem não entender seu funcionamento e 

torná-la prejudicial para a criança”. Clamou ao fim da entrevista por uma divulgação da 

guarda compartilhada inclusive um maior conhecimento por parte dos advogados, posto que o 

juiz tem que explicá-la toda vez que a sugere. 

 

Este resultado demonstra um grande desconhecimento em torno da guarda 

compartilhada e evidencia que, quando os juízes e os pais a conhecem, a aplicam. 

 

Tabela 03 – Possibilidade da opção pela guarda compartilhada agilizar o processo 

 

Juízes que aplicam a guarda compartilhada 07 
Agiliza o processo 03 
Não agiliza o processo 02 
Depende do caso 02 
 

Dos juízes que aplicam a guarda compartilhada ou apenas a homologam, três 

afirmaram que o processo se resolveu mais rápido. Um deles lembrou que “há processo onde 

a guarda compartilhada chega até a aproximar mais os pais dos filhos”; outro afirmou que 

agiliza o processo, porque “cada um quer mostrar para o outro que é melhor pai”; dois 

afirmaram que a opção pela guarda compartilhada não influenciou na tramitação do processo, 

e, por fim, dois afirmaram que a guarda compartilhada, dependendo do caso, pode agilizar ou 

prolongar o processo, para um deles “é uma faca de dois gumes, pode ser motivo de acordo, 
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mas há processos em que a guarda compartilhada afasta e impede o consenso”. Nota-se, 

portanto, uma grande probabilidade da guarda compartilhada agilizar o processo. 

 

Tabela 04 – Acompanhamento psicossocial 

 

Juízes que aplicam a guarda compartilhada 07 
Há acompanhamento psicossocial, após sua determinação 00 
Não há acompanhamento, mas seria necessário 03 
Não há acompanhamento, nem seria possível 04 
 

Foi questionado aos juízes a ocorrência de um acompanhamento psicossocial após 

determinada a guarda compartilhada, mas em nenhum caso a guarda compartilhada é seguida 

de um acompanhamento por psicólogos ou assistentes sociais. Três dos juízes entrevistados 

entenderam ser necessário tal procedimento, afirmando ser “lamentável” que o CAP seja 

restrito a pareceres. Porém, quatro, entenderam ser impossível para a Justiça prestar este 

serviço, pois “falta estrutura”. 

 

Tabela 05 – Concordância 

 

Juízes entrevistados 11 
Concordaram com a guarda compartilhada 02 
Não concordaram com a guarda 
compartilhada 

 
09 

 

Dos juízes entrevistados apenas dois, justificando sua aplicação, afirmaram concordar 

com a guarda compartilhada, os mesmos que a sugerem e que não a confundem com a guarda 

alternada. 

 

Ao serem perguntados por que apenas homologam, ou por que não aplicam a guarda 

compartilhada, nove juízes afirmaram não concordar com tal sistema. Vale lembrar que todos, 

em algum momento, confundiram-na com a guarda alternada. 
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Tabela 06 – Motivos da discordância 

 

Juízes que não concordaram com a 
guarda compartilhada 

 
09 

Seria difícil de operacionalizar 05 
A alternância de residências seria prejudicial 
à criança 

 
06 

Os pais não entenderiam como se procede 02 
Prefeririam visitação livre, por entenderem 
ser difícil um bom relacionamento entre o 
casal após a ruptura familiar 

 
 
05 

 

Os juízes que não concordam com a guarda compartilhada apresentaram vários 

motivos simultaneamente. Cinco afirmaram que a guarda compartilhada seria difícil de 

operacionalizar. Isto demonstra uma falta de divulgação dos casos de guarda compartilhada 

que tem funcionado muito bem, e das pesquisas realizadas que comprovam as vantagens de 

tal arranjo de guarda. Um dos juízes levantou a impossibilidade do juiz decidir no caso dos 

pais terem religiões diferentes, para ele a guarda compartilhada “traz problemas insolúveis”. 

Ora, se o casal vive junto e tem religião ou pontos de vista diferentes quanto à educação da 

criança a lei determina que recorra ao Judiciário para solucionar o conflito. Se este conflito é 

insolúvel ou não, não é problema criado pela guarda compartilhada.  

 

Os seis juízes que se apresentaram contrários à alternância de residências não 

conheciam a possibilidade da guarda compartilhada com residência fixa e a confundiram com 

a guarda alternada. 

 

Dois juízes afirmaram ser contrários à guarda compartilhada porque os pais não sabem 

como esta funciona, nem o que é. Um deles, ao responder ao questionário, chegou a afirmar 

que um casal haveria confundido a guarda compartilhada com a possibilidade de ambos terem 

a guarda jurídica e apenas um a guarda física, ou seja, foi o juiz quem a confundiu.  

 

Cinco juízes foram contrários à guarda compartilhada afirmando ser melhor a visitação 

livre, porque evitaria maiores conflitos entre os pais, presos ainda a uma cultura que não 

entende ser possível um bom relacionamento após a ruptura familiar. Esqueceram que a 

visitação livre também exige um bom relacionamento entre os pais. 
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Um juiz chegou a afirmar que não vê “como a guarda compartilhada pode resultar em 

benefício para a criança” e, por isso, mesmo com parecer favorável do CAP, só decidiria se 

partisse do acordo dos pais. 

 

Mais uma vez demonstra-se a falta de conhecimento em torno da guarda 

compartilhada. Os juízes que acham difícil de operacionalizá-la não conhecem os casos bem 

sucedidos de sua aplicação; os que entendem ser a alternância de residências prejudicial à 

criança, além de reduzi-la a mero arranjo domiciliar, confundiram-na com a guarda alternada; 

um dos que afirmaram que a guarda compartilhada não era bem entendida pelos pais, 

demonstrou que na verdade não era bem entendida pelo juiz; os que foram contrários 

afirmando ser melhor a aplicação da visitação livre, não se aperceberam que esta também 

precisa de um bom relacionamento entre os pais; e, por fim, percebe-se que falta uma 

divulgação também dos benefícios que proporciona a todos os envolvidos no processo de 

guarda. 

 

Tabela 07 – Acordo dos pais ou imposição judicial 

  

Juízes entrevistados 11 
Deve haver acordo dos pais 11 
A decisão é do juiz no interesse dos filhos 00 
 

Todos os juízes entenderam que a guarda compartilhada, para garantir seu bom 

funcionamento, deve partir de um acordo dos pais e nunca ser imposta pelo juiz.  

 

Para os juizes, a guarda compartilhada não funciona sem o acordo dos pais. O juiz 

pode sugerí-la ou presumí-la, mas nunca impor seu exercício. Seu pressuposto da necessidade 

de um bom relacionamento entre os pais é acatado por todos os juízes. Pra um deles “a guarda 

compartilhada quando vem disciplinada de forma consensual atende o melhor interesse do 

menor”, para outro “se os pais não concordam e o juiz a determina, os pais estarão em atrito 

colocando a criança como um saco de pancadas”.  
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Portanto, a decisão da guarda compartilhada fica obstada se um dos pais não concorda 

com sua aplicação, impedindo o juiz de decidir a seu favor, porque neste caso vai de encontro 

ao melhor interesse da criança.  

 

Percebe-se, então, que judicialmente a guarda compartilhada, por decisão do juiz, sem 

o acordo dos pais, não é possível.   

 

No entanto, não pode o juiz ausentar-se da decisão e da busca pelo acordo e pelo 

melhor interesse da criança, deve o juiz buscar a solução menos prejudicial à criança e através 

de uma mediação tentar alcançar o acordo dos pais. 

 

Um juiz defendeu que a guarda só é discutida quando há divergências e que neste caso 

não caberia a guarda compartilhada. Já nos casos de acordo, seria melhor um sistema de 

visitação livre e que a guarda compartilhada fosse aplicada de fato se o casal assim preferisse.  

 

Independente dos benefícios que guarda compartilhada estabelecida judicialmente 

proporciona frente à guarda compartilhada de fato, já analisados previamente, deve-se 

considerar que a importância da guarda para o desenvolvimento da criança justifica seja ela 

determinada judicialmente, já que a decisão judicial proporciona uma estabilidade à criança, 

não permitindo sua modificação, pelos pais, a qualquer momento, ora compartilhada, ora 

exclusiva. Mesmo o acordo dos pais a favor da guarda compartilhada deve ser homologado, 

para que o juiz analise se preenche seus pressupostos e se atende ao melhor interesse da 

criança. 

 

Destarte, para os juizes, sem o acordo dos pais seria impossível o funcionamento da 

guarda compartilhada, porém eles não devem se ausentar na busca pela solução que implique 

menos discórdia. Diante do acordo deve o juiz, se entender não prejudicial ao melhor 

interesse da criança, homologá-lo. 

     

3.2 Pesquisa realizada com conciliadores de Juizado Informal de Família 

 

 Dos quatro conciliadores do Juizado Informal, todos participaram da pesquisa. 
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Tabela 01 – Aplicação da guarda compartilhada 

 

Conciliadores entrevistados 04 
Aplicam e sugerem a guarda compartilhada 00 
Não aplicam a guarda compartilhada 04 
 

Todos os conciliadores afirmaram nunca haver aplicado a guarda compartilhada. 

Todos, porque não haveria muitos casos, e nos poucos casos seria sugerido outro arranjo, 

porque a representante do Ministério Público que atua no Juizado Informal seria contrária à 

guarda compartilhada. 

 

Tabela 02 – Aplicação do sistema de visitação livre com participação conjunta dos pais nas 
decisões importantes 

 

Conciliadores entrevistados  04 
Aplicam a visitação livre com a participação 
conjunta dos pais nas decisões importantes 

 
04 

Não aplicam a visitação livre 00 
 

Durante a entrevista com os conciliadores ocorreu algo surpreendente. O primeiro 

conciliador respondeu que em certos casos seria determinada a visitação livre e que ficaria 

acordada a participação do não guardião em todas as decisões importantes relativas ao filho. 

Ora, na verdade, trata-se de uma guarda compartilhada, mas que, por falta de informação, tem 

sido aplicada com outra denominação, o que demonstra a sua real necessidade no atual 

contexto social. A partir de então foi incluída no questionário a indagação quanto à aplicação 

dessa prática e restou constatado que todos os conciliadores a praticam. 

 

3.3 Entrevista com pais que compartilham a guarda sem alternância de residências 

  

O primeiro casal entrevistado mantém a guarda compartilhada do filho de cinco anos, 

com residência fixa junto à mãe. Divorciados há três anos, inicialmente adotaram o sistema de 

guarda exclusiva, por desconhecerem a guarda compartilhada. Porém, não conseguiram levá-

lo adiante. Primeiramente, porque o genitor gostaria de participar mais ativamente na vida do 

filho, ao que a mãe não se opunha, e, também, pelos questionamentos da criança, como: 

“quem é esse juiz para decidir o dia em que eu quero ver meu pai?”. 



 106

 

Ao conhecerem a possibilidade de adotar a guarda compartilhada resolveram 

modificar o arranjo anteriormente adotado. Para a genitora a opção pela guarda compartilhada 

se daria em razão da continuidade da relação do pai com o filho, e a presença daquele na vida 

deste, como uma referência masculina.  

 

O acesso do pai ao filho é livre, sendo previamente estabelecidas visitas em fins de 

semana alternados, que podem ser modificadas sempre que preciso. No entanto, se o filho e o 

pai quiserem estar juntos outro dia da semana, será acordada a possibilidade entre este e a 

mãe.  

 

Segundo os pais, o filho se sente muito “cuidado” ao ver que os pais estão resolvendo 

sua vida e não se sente culpado pela separação, pois nunca haveria sido alvo de discussão. 

Mesmo quando os pais discordam e criam alguns atritos, procuram resolvê-los sem a presença 

do filho. Contudo, a criança ainda estaria sofrendo com o fim do casamento de seus pais e 

desejaria vê-los juntos novamente. 

 
Afirmaram que as decisões tomadas em conjunto são aquelas que dizem respeito à 

educação, comportamento, saúde e todas as outras necessárias ao convívio com os pais, como 

os dias em que o filho estará com o pai, se poderá viajar e etc. Afirmaram, ainda, que 

procuram o outro sempre que se sentem desamparados para decidirem sozinhos. Segundo 

eles, o sistema de guarda compartilhada está funcionando bem e atribui mais 

responsabilidades a ambos e mais amor pelos filhos. 

 

Responderam que os problemas enfrentados são relacionados com os parâmetros de 

educação, que muitas vezes não são compatíveis, e que, com o fim do casamento, parecem 

maiores. Porém, asseguraram estar enfrentando com muito diálogo e sempre pensando no 

melhor para o filho, mas que era importante ceder um pouco de cada lado para chegar a uma 

solução. 

 

Quanto aos alimentos, que são prestados pelo pai, a guarda compartilhada não haveria 

influenciado para uma solução mais rápida do caso, o que haveria sido motivo de diversos 
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conflitos entre eles; porém, afirmaram que tudo que diz respeito a alimentos foi levado à 

justiça como um acordo dos pais para ser apenas homologado. 

 

As novas núpcias do genitor não haveriam prejudicado o bom andamento da guarda 

compartilhada. De acordo com a genitora, apenas no que diz respeito as decisões que 

envolvem dinheiro, a partir do novo casamento, demoraram mais para serem decididas, já que 

a atual esposa do marido também faz, necessariamente, parte da decisão. 

 

Ao serem questionados ao final da entrevista, se seria possível manter um bom 

relacionamento após o fim da união conjugal, responderam que sim já que ambos querem o 

melhor para o filho e neste propósito estarão sempre juntos. 

 

3.4 Entrevista com pais que compartilham a guarda com alternância de residências 

 

O outro casal entrevistado, separado há dois anos, compartilha a guarda da filha de 

sete anos com alternância de residências. Optaram por este arranjo de guarda porque não 

queriam perder o contato e a intimidade com a filha, e entenderam ser importante para a filha 

o mesmo contato com o outro. O genitor argumentou que a visita não estabeleceria uma 

paternidade real, já que não daria espaço para simples acontecimentos do dia a dia que unem 

os pais e os filhos. Para ele, ser pai não significaria, apenas, sair nos fins de semana para 

divertir os filhos. 

 
 Quanto à filha, esta estaria bem adaptada às mudanças e também não haveria 

apresentado sintomas de culpa pelo divórcio. Mas, os pais afirmaram não saber como ela irá 

se comportar quando estiver maior e se desejará manter uma única residência. Neste caso, eles 

concordariam em modificar o arranjo. 

 

 A criança alterna semanalmente a residência dos pais e quanto às datas comemorativas 

é acordado entre estes conforme seus interesses e os da filha. A escola é central, para estar 

próxima a casa dos pais. 
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 A mãe afirmou que, no início, sofreu muito por ter que dormir sem a filha em casa. 

Mas que, depois, percebeu algumas vantagens que a guarda compartilhada proporcionara para 

ela, que poderia sair à noite e teria tempo para resolver seus assuntos pessoais, além de 

programar as viagens a trabalho, sempre nas semanas em que a filha não estivesse em casa.  

 

 Segundo os pais, as dificuldades apresentadas são em primeiro lugar as opiniões 

contrárias que precisam ser tomadas em conjunto e que dão muito trabalho para que a guarda 

compartilhada seja exercida com sucesso.  

 

Outra dificuldade apresentada por eles é quanto aos objetos pessoais da filha. Em cada 

casa a criança tem uma estrutura, mas é impossível proporcionar-lhe tudo em dobro, havendo 

a necessidade de levar e trazer algumas coisas a cada mudança.  

 

Algumas dificuldades seriam enfrentadas nas escolas que não estão preparadas para 

lidar, ainda, com esta espécie de guarda, sendo necessário uma explicação, para que, por 

exemplo, as correspondências e avisos escolares sejam entregues nos dois endereços. 

 

Encerraram a entrevista afirmando que os sentimentos ruins que envolvem toda 

separação, como a raiva, surpreendentemente, diminuiram com o exercício da guarda em 

conjunto. 

 

 Percebe-se que a alternância de residências pode se apresentar benéfica como no caso 

exposto, mas para funcionar dependerá das circunstâncias e da disposição de todos os 

membros, especialmente da criança. Umas crianças podem se adaptar, outras não. Já a guarda 

compartilhada com residência fixa enfrenta na prática, menos dificuldades.   

 

5 Conclusões 

 

Através da pesquisa realizada, pode-se constatar que a guarda compartilhada, na 

prática, ainda não é uma realidade constante em Recife, pela falta de divulgação de seu 

conceito e conteúdo. Os juízes que a conhecem e não a confundem, aplicam-na e são a seu 
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favor. Falta também um conhecimento maior a seu respeito pelos advogados e pela sociedade, 

posto que, quando a pedido dos pais, em quase a totalidade dos casos seria homologada. 

 

Os juízes que foram contrários à guarda compartilhada a confundiram com a guarda 

alternada, portanto não se pode afirmar que, conhecendo a guarda compartilhada, manteriam o 

mesmo posicionamento. A falta de informação é que leva a maioria dos juízes e conciliadores 

a confundi-la, sendo contrários à sua prática, por não conhecerem a forma como se opera e a 

possibilidade de ser instituída com uma residência fixa para o filho. 

 

 Muitos juízes preferem determinar um sistema de visitação livre, como se isso pudesse 

acabar com eventuais conflitos entre os pais, quando na verdade a visitação livre requer o 

mesmo requisito da guarda compartilhada, de necessariamente exigir-se um bom 

relacionamento entre os pais. Não atentam, também, para a importância que a participação 

dos pais nas decisões concernentes aos filhos tem representado para estes um valor muito 

significativo. 

 

 Quanto aos conciliadores, estes têm aplicado na prática a guarda compartilhada 

quando estabelecem uma visitação livre em que os pais tomarão as decisões importantes sobre 

a criança em conjunto, o que demonstra que a guarda compartilhada é necessária em muitos 

casos. 

 

No tocante ao acompanhamento psicossocial, é preciso ainda uma estruturação da 

justiça, para que os juízes admitam sua possibilidade. No tocante à possibilidade de agilizar o 

processo, há grande chance da opção pela guarda compartilhada fazê-lo. Em relação à 

decisão, entendem os juízes que a guarda compartilhada deve ser instituída, se de comum 

acordo entre os pais.  

 

Quanto aos casais que aplicam a guarda compartilhada, ficou comprovada sua 

operacionalização. Demonstrou-se que, como todo arranjo de guarda, enfrenta algumas 

dificuldades, mas que podem ser resolvidas pelo casal. Restou confirmado que a falta de 

conhecimento por parte da sociedade, como em relação à escola, apresenta dificuldades para o 

seu funcionamento. 
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Conclui-se, que a concepção equivocada da guarda compartilhada por profissionais e 

pela sociedade dificulta a sua difusão e seu alcance. Falta uma maior divulgação e informação 

a seu respeito. Percebe-se também que a cultura do litígio ainda domina as decisões de 

guarda, mas que na prática é possível um bom relacionamento entre os pais. É preciso 

enxergar os novos rumos da sociedade, porém, “quem olha o mundo através de vidros cor-de-

rosa, dificilmente será convencido de que o mundo não é desta cor”.229  

 

Portanto, não menos do que uma revolução de atitudes, é preciso convencer as pessoas 

de que a guarda compartilhada é psicologicamente plausível e prática. É preciso que a Justiça 

reestruture os modos de operação, não apenas para adaptar-se às novas formas de família, mas 

também ao fato crescente de homens e mulheres estarem repartindo as tarefas domésticas e 

profissionais. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
229 RIBEIRO, Marília, op. cit., p. 139. 
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CAPÍTULO V 

VANTAGENS E EFETIVAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA 

 

A guarda compartilhada é o arranjo de guarda que mais se aproxima do melhor 

interesse da criança, pois assegura a necessidade dos filhos de manterem a relação com os 

pais, como uma única família, apresentando, portanto, vários benefícios. No entanto, tem sido 

objeto de algumas críticas que apresentam limites, além dos pressupostos para sua aplicação, 

que possam descartá-la como opção a ser tomada, mas que em sua maioria são infundadas. 

 

1 Vantagens da guarda compartilhada 

 

 Os benefícios que a guarda compartilhada proporciona, afetam todos os envolvidos: os 

filhos, os pais e a Justiça. Como o princípio constitucional ordena prioridade absoluta aos 

direitos da criança, estes serão, portanto, os benefícios que analisaremos primeiro. 

 

1.1 Vantagens para os filhos 

 

 O psicólogo Robert Bauserman, Ph.D., do AIDS Administration/Department of Health 

and Mental Hygiene em Baltimore, Maryland, conduziu um estudo entre 1982 e 1999, 

divulgado pelo Journal of Family Psychology, publicado pela American Psychological 

Association (APA), no qual examinou 1846 crianças em sistema de guarda exclusiva e 814 

em guarda compartilhada, com e sem alternância de residências. Em seu estudo percebeu que 

crianças que viviam sob o arranjo de guarda compartilhada teriam apresentado menos 

problemas emocionais e de comportamento, maior auto-estima, melhor desempenho na escola 

e no relacionamento familiar do que as crianças em sistema de guarda exclusiva. As crianças 

teriam demonstrado estar tão bem ajustadas quanto uma criança nas mesmas condições em 

uma família intacta. Para Bauserman, isto poderia talvez ter ocorrido pelo contato constante 

com os pais. Ele concluiu que não seria preciso compartilhar a guarda física, bastaria que a 

criança dispusesse de um tempo substancial com os genitores. O estudo ainda demonstrou que 
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os casais apresentaram menos conflito no arranjo de guarda compartilhada em relação à 

guarda exclusiva230.  

 

  A guarda compartilhada, ao permitir a presença dos pais na vida dos filhos apresenta-

se como uma opção que atenua vários problemas. 

 

O sistema de guarda exclusiva tem como principal efeito negativo sobre a criança, a 

ausência de um dos pais que, visto como mero visitador, perde progressivamente o contato 

com os filhos, que se sentem abandonados e rejeitados. A guarda compartilhada permite aos 

pais participar ativamente da vida dos filhos, o que os faz perceberem que os pais são capazes, 

preocupam-se com eles, cuidam deles, amam-nos. Evita, ou pelo menos diminui, a ansiedade 

dos filhos quando os pais se separam, sem saber com qual dos pais irão viver, qual dos pais 

irá perder o contato contínuo. Em alguns arranjos de guarda exclusiva os pais podem manter 

ativo o envolvimento de ambos na vida dos filhos, mas a guarda compartilhada maximiza a 

possibilidade disto ocorrer. 

 

 Outro benefício é que já que ambos terão a guarda dos filhos, estes deixarão de ser o 

centro da discussão judicial. Os pais podem continuar resolvendo outras questões na Justiça, 

mas os filhos não serão objeto delas. A criança sente-se culpada pela separação dos pais, 

quando é motivo de discussão. O fato de diminuir os conflitos acelera o processo que, se 

longo, é prejudicial ao menor. Evita, ainda, que os filhos tenham que escolher com qual dos 

pais querem ficar. 

 

 Esta convivência constante também é benéfica aos filhos caso um dos pais venha a 

falecer. O filho estará habituado à presença do outro genitor, o que facilitará sua adaptação e 

amenizará o sofrimento da perda. 

 

 Morgenbesser e Nehls lembram ainda dois benefícios para os filhos. O primeiro seria 

que a guarda compartilhada diminuiria o estigma que ainda circunda o divórcio. Filhos de pais 

                                                 
230 BAUSERMAN, Robert, Ph.D., AIDS Administration/Department of Health and Mental Hygiene; Journal of 
Family Psychology, v. 16, n. 1. Disponível em: 
www.apa.org/journals/fam/press_releases/march/2002/fam16191.html. Acesso em 14 jul. 2003.  
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divorciados se sentiriam diferentes dos amigos, quando, por exemplo, fossem questionados na 

escola “A que horas seu pai chega em casa?”. Já na guarda compartilhada, apesar de não se 

modificar a realidade dos pais estarem divorciados, mantém-se algumas características da 

família nuclear. O segundo seria que a guarda compartilhada reduziria a possibilidade futura 

da criança visualizar a relação entre homem e mulher como algo negativo. Segundo 

Morgenbesser e Nehls muitas crianças, que teriam enfrentado uma experiência de tumulto e 

hostilidade antes, durante e após o processo de divórcio, generalizariam seus sentimentos 

negativos quanto a uma futura relação e insistiriam que nunca iriam se casar. Ao minimizar o 

potencial de disputas, requerendo que os pais tomem decisões em conjunto, a guarda 

compartilhada promoveria, para as crianças, sentimentos positivos do relacionamento de um 

casal231. 

 

Além disso, a guarda compartilhada beneficia os filhos ao proporcionar mais contato 

com os avós e outros familiares de ambos os lados, pois não priva a criança da convivência 

com o grupo familiar e social de cada um de seus genitores.   

 

1.2 Vantagens para os pais 

 

 Em relação aos pais, a guarda compartilhada apresenta como principal benefício a 

igualdade em direitos e obrigações. Assegura que os genitores não perderão o contato com 

seus filhos e que poderão tomar decisões que entendam seja para o seu melhor interesse. 

Quanto às obrigações, a guarda compartilhada é mais justa ao atribuí-las aos pais, alivia a 

pressão sobre um só, possibilitando uma maior flexibilidade na sua vida pessoal e 

profissional, além do apoio nas horas difíceis, como um problema de saúde. Neste sentido 

Morgenbesser e Nehls: 

 

A guarda compartilhada produz um bem estar psicológico, pois ambos os 
pais sabem que não tomarão, sozinhos, as decisões importantes. Produz 
também um bem estar pragmático, pois ambos sabem que existirá um 
cooperador se alguma crise ou imprevisto ocorrer.232 

 

 
                                                 
231 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, Nadine, op. cit., p. 64 e 65. 
232 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, Nadine, op. cit., p. 67. Tradução livre 
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 A opção da guarda compartilhada evita que os pais tenham que discutir quem 

apresenta melhores condições, evitando agressões e ataques desnecessários, utilizados apenas 

para garantir que não se perderá a guarda do filho. Os pais fazem tudo para não perder seus 

filhos e, se demonstrar a incapacidade do outro é uma forma de fazer valer esse convívio, é 

óbvio que os pais irão se agredir mutuamente, utilizando-se das armas possíveis para 

desmoralizar o outro, tornando-se inimigos, quando na verdade poderiam cooperar na criação 

dos filhos, o que facilitaria a possibilidade de organizar melhor seu tempo livre e sua 

atividade profissional. Diminui os conflitos e as mágoas. 

 

 Os pais serão ambos considerados aptos a exercer a guarda e passarão para os filhos 

uma imagem positiva, de que são capazes de cuidar deles. 

 

Para os pais, em geral os não guardiões, contrapondo-se à guarda exclusiva, a guarda 

compartilhada faz com que mantenham uma relação mais próxima dos filhos, ajuda a 

diminuir o sentimento de perda, falência pessoal, baixa estima e culpa que cerca a ruptura 

familiar. 

 

Para as mães, em sua maioria detentoras exclusivas da guarda, a guarda compartilhada 

é benéfica porque as permite desfrutar de mais liberdade para suas atividades pessoais já que 

não detêm a inteira responsabilidade para com seus filhos. Segundo Alexander Hillery II233, 

para as mulheres em especial esta liberdade poderia ser traduzida numa maior facilidade em 

conseguir emprego e numa maior habilidade para competir no mercado de trabalho. Restaria a 

mulher mais tempo para terminar uma escola ou curso superior, já que a guarda dos filhos 

deixaria de ser um obstáculo se dividida por ambos e suas respectivas famílias. 

  

A guarda compartilhada é uma lembrança constante para os pais de que o fim da 

relação entre eles não nega a relação com os filhos.   

  

 

 

 
                                                 
233 HILLERY II, Alexander, op. cit., p. 40 e 41. 
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1.3 Vantagens para a Justiça 

 

 Admitindo que há situações em que a guarda exclusiva é a melhor opção, porém 

levando-se em consideração que a maioria das decisões que a determinam são infundadas, já 

que segundo dados do IBGE 70,5% dos divórcios e 79,5% das separações são consensuais234, 

a guarda compartilhada é favorável à justiça porque agiliza os processos, posto que não seria 

necessário discutir com quem ficariam os filhos, evitando conflitos longos. 

 

 Nos conflitos de guarda de filhos, em que se prioriza o melhor interesse da criança, 

sempre que a justiça não encontre subsídios satisfatórios para decidir, poderá apelar a outros 

profissionais que possam munir de dados a resolução do caso, vez que a designação do que 

melhor interessa à criança não se restringe à estrita aplicação da norma jurídica.  

 

Leila Maria Torraca de Brito235 afirma que o trabalho que se espera do psicólogo que 

atua junto às Varas de Família seria apontar o genitor mais apto a exercer a guarda ou 

impedimentos às visitas, tomando-se como diretrizes do critério de melhor interesse do menor 

as dependências, necessidades infantis e apego emocional. Segundo ela, em pesquisa 

realizada com psicólogos, alguns afirmaram que, quando ambos os pais estão aptos, há a 

necessidade de uma escolha, o que contraria a visão da Comissão de Ética do Conselho 

Regional de Psicologia do RJ, de que frente ao impasse da escolha, o profissional estaria 

praticando um julgamento, função que não lhe cabe. Com a possibilidade de decisão pela 

guarda compartilhada a ambos os pais, esta seria atribuída, evitando o impasse e a escolha 

aleatória que jamais alcançaria o verdadeiro significado do mais perfeito pai ou mãe. 

 

A guarda compartilhada facilita também a resolução do processo de alimentos. A 

opção pela guarda compartilhada ao viabilizar a convivência dos pais com os filhos os torna 

conhecedores e conscientes das necessidades destes, o que facilita um acordo no tocante aos 

alimentos e a posterior satisfação destas necessidades. 

 

                                                 
234 IBGE – Estatísticas do Registro Civil. Rio de Janeiro, 2001. p. 32 e 33. v. 8. 
235 BRITO, Leila Maria Torraca de, op. cit., p. 171 a 179. 
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Depara-se atualmente com a seguinte situação o guardião, geralmente a mãe, 

requerendo ao não guardião, geralmente o pai, aumento na prestação de alimentos em virtude 

da crescente necessidade dos filhos e o não guardião se negando, pois a não convivência não o 

deixa enxergar o que os filhos precisam de fato. Como afirma Eduardo de Oliveira Leite, 

“Quanto mais o pai se afasta do filho, menos lhe parece evidente o pagamento da pensão”.236 

 

Neste sentido Margaret F. Brining e F. H. Buckley afirmam que: 

 

O genitor não guardião não consegue enxergar facilmente como suas 
contribuições financeiras são gastas, e conseqüentemente assume o risco de 
que algum dinheiro seja desperdiçado. Com a guarda compartilhada, ao 
contrário, o genitor não guardião pode monitorar esses problemas através do 
seu crescente acesso e responsabilidades para com os filhos.237 

 
 
 A guarda compartilhada propicia ainda ao juiz uma decisão fundada no melhor 

interesse da criança, que é dar continuidade ao bom e saudável relacionamento com os 

genitores, direito estabelecido nacionalmente238 e internacionalmente,239 e no princípio 

constitucional da igualdade em relação aos pais. 

 

Segundo Alexander Hillery II a guarda compartilhada resultaria em menos taxas de 

novos litígios.240 Finalmente, também evita que um dos progenitores fuja com o filho. 

 

2 Críticas à guarda compartilhada 

 

 A guarda compartilhada sofre algumas críticas que tentam obstar sua aplicação, 

apresentando-lhe algumas desvantagens. 

 

                                                 
236 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p. 283. 
237 BRINING, Margaret F. e BUCKLEY, F.H. Joint Custody: Bonding and Monitoring Theories. INDIANA 
LAW JOURNAL, v. 13, n. 2, Spring, 1998. Disponível em: Acesso em 14 jul. 2003. Tradução livre. 
238 Constituição Federal/88 art. 227 e Estatuto da Criança e do Adolescente art. 19. 
239 Convenção Internacional dos Direitos da Criança art. 9. 
240 HILLERY II, Alexander, op. cit., p. 39. 
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2.1 Dificuldade no relacionamento entre os pais 

 

Argumentos contrários à guarda compartilhada asseguram ser irreal a possibilidade de 

pais que nunca conviveram, ou pior que romperam uma relação, compartilhar decisões a 

respeito da educação e criação dos filhos. 

 

 Para ser exercida adequadamente, a guarda compartilhada exige uma capacidade de 

entendimento entre os genitores, o que por si só não é uma desvantagem, ao contrário, é o que 

se almeja. No entanto, se os pais não conseguirem manter um bom relacionamento, a guarda 

compartilhada não funcionará, o que a colocaria em desvantagem frente a outras 

possibilidades de estabelecimento de guarda. Se os pais não conseguem decidir em conjunto o 

futuro dos filhos, o impasse poderá gerar maiores conflitos. Para um casal que guarda mágoas 

e rancores com os quais torna-se insuportável qualquer espécie de relacionamento, a guarda 

compartilhada pode ser a continuidade da vida a dois que se apresentava prejudicial aos 

filhos.  

 

Contudo, não se pode afirmar que seria impossível a manutenção de um bom 

relacionamento entre os pais após a ruptura familiar. A prática comprova ser possível tal 

relacionamento. O SPIG – Shared Parenting Information Group, grupo inglês que tem o 

objetivo de promover a co-parentalidade após a separação de um casal, afirma que 

freqüentemente a raiva entre o casal diminuiria após o primeiro ano.241 

 

Roman e Haddad afirmam que haveria casos em que o fato de os pais não mais 

viverem juntos diminuiria as áreas de conflito entre eles. O contato diário entre o casal 

intensificaria o conflito, e, com a guarda compartilhada a relação estaria limitada apenas a 

assuntos concernentes à criação dos filhos, “quando os casais decidem compartilhar a guarda 

dos filhos estão dispostos a isolar seus conflitos, das responsabilidades parentais”.242  

 

                                                 
241 SPIG – Shared Parenting Information Group. Disponível em: www.spig.info. Acesso em: 14 jul. 2003. 
242 ROMAN, Mel e HADDAD, William, op. cit., p.  116 e 117. Tradução livre. 
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A própria guarda exclusiva, que em muitos casos se transforma em guarda 

compartilhada de fato, comprova ser possível tomar decisões em conjunto. Há casais que se 

relacionam melhor após a separação.  

  

 A crítica tenta chegar à conclusão de que a guarda compartilhada estaria mais 

propensa ao desentendimento, que com certeza afetaria os filhos. Porém, este argumento é 

superado se se levar em conta que as outras modalidades de guarda também permitem a 

existência de conflitos, ainda mais porque as outras espécies de guarda partem do princípio do 

desacordo. 

 

O conflito entre os pais, quando existe, independe do arranjo de guarda que for 

instituído, “é a existência dos filhos que impõe o contato entre os pais e não a existência de 

um sistema específico de guarda”.243 

 

Enquanto na guarda exclusiva o não-guardião, como fiscal, quando discorda não tem 

outra alternativa senão recorrer à Justiça, na guarda compartilhada sempre haverá a 

possibilidade de um acordo. A guarda compartilhada alude não apenas ao contato com o 

outro, mas a compromisso e acordo. Em caso de discórdia eles podem recorrer à justiça, mas 

caberá aos pais optarem pela tentativa de acordo em prol da presença e participação na vida 

dos filhos. De acordo com Haim Grunspum,244 apenas 20% dos divórcios com guarda 

compartilhada mantêm a forma conflituosa. 

 

Argumenta-se ainda que, se os pais se relacionam bem, um bom sistema de visitas 

asseguraria à criança o contato com os pais e as decisões geralmente seriam tomadas em 

conjunto, como uma guarda compartilhada de fato. O problema da guarda exclusiva tem 

início antes da decisão de guarda, gera conflito entre os pais na luta para provar quem 

apresenta melhores condições e tem como conseqüência um desentendimento posterior que 

afeta o menor e que poderia ser evitado diante da possibilidade de ser atribuída a ambos. 

  

                                                 
243 HILLERY II, Alexander, op. cit., p. 45. Tradução livre. 
244 GRUNSPUM, Haim, op. cit., p.110. 
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A guarda exclusiva durante muito tempo foi considerada melhor interesse da criança, 

porque a cultura era de que a relação entre os pais após a ruptura familiar era considerada 

inevitavelmente adversa. Quando um casal tem filhos, não há como evitar o contato, por 

menor que seja, entre seus pais, e, afastá-los totalmente, como única forma deles não terem 

contato, afasta também o filho.   

   

Marília Lobão Ribeiro afirma que: 

 

Como o divórcio é um fato cada vez mais freqüente no ocidente, é 
necessário que o conceito de família possa abarcar essas novas organizações, 
onde pessoas que um dia constituíram um casal e que tiveram filhos em 
comum possam ser contemplados por uma definição que reconheça sempre – 
como a lei brasileira já o faz, tornando-os co-responsáveis um pelo outro – o 
elo de ligação eterna que os une. Isso porque o bem estar e desenvolvimento 
de seus filhos dependerão da capacidade desse ex-casal de negociar as 
questões relativas aos filhos, mantendo-os co-dependentes na tarefa de criá-
los. O resultado dessa tarefa comum influencia na qualidade de vida de cada 
membro do ex-casal, o que nos permite concluir que, ao terem filhos dois 
adultos criam uma teia que os mantêm envolvidos emocionalmente e 
materialmente, mesmo que venha romper o vínculo conjugal.245 

 
 

2.2 Quando o pai não assume a guarda do filho 
 
 
 Outra crítica que cerca a guarda compartilhada é o fato de que muitos homens, ainda 

hoje, não querem assumir as responsabilidades para com os filhos. Em pesquisa realizada com 

os juízes das Varas de Família, alguns afirmaram que muitos pais lutariam pela guarda apenas 

como forma de atingir a mulher. Desta maneira, a guarda compartilhada deixaria de servir aos 

interesses da criança e à igualdade dos genitores para se apresentar como uma volta à 

submissão feminina, posto que, depois de estabelecida, só a mãe assumiria os encargos com 

os filhos, mas precisaria da concordância do pai para tomar qualquer decisão. 

 

Para Maria Clara Sottomayor, que acredita ainda numa distância entre a lei e a 

realidade social em relação aos papéis sexuais, com o exercício conjunto do poder paternal de 

pais separados, o guardião, geralmente a mãe, assumiria as responsabilidades sob a 

                                                 
245 RIBEIRO, Marília Lobão, op. cit., p. 164. 
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dependência do não guardião, em regra o pai, apresentando-se um retorno às sociedades 

patriarcais246. 

 

De fato, alguns homens ainda estão presos aos papéis sexuais pré-definidos até tão 

pouco tempo que, como afirma Bernardo Jablonski, com base em pesquisas realizadas nesta 

área, “a idéia firmemente enraizada entre muitos homens de hoje é de que são provedores, a 

ponte entre a casa e a rua”.247  

 

Fruto do sistema patriarcal e da cultura ocidental de que a mãe seria a única capaz de 

cuidar dos filhos, criaram-se mitos em torno dos papéis do pai e da mãe. 

 

Esses mitos permanecem ainda hoje, gerando preconceitos. Eduardo Leite defende que 

a afirmativa de que os pais não teriam interesse nem saberiam cuidar dos filhos seria um 

preconceito que inviabilizaria a guarda compartilhada e o princípio segundo o qual a criança 

necessita de ambos ao mesmo tempo, desencorajando os homens na luta pela guarda dos 

filhos.248   

 

Esses preconceitos são gerados pelos próprios pais e pelas mães. “Ironicamente, 

homens e mulheres ajudaram a criar uma ideologia que agora vitimiza os dois”.249 Segundo 

Rodrigo da Cunha Pereira, os homens raramente reivindicariam a guarda dos filhos e quando 

o fizessem dificilmente conseguiriam, pois os juízes também estariam inseridos neste 

contexto da ideologia patriarcal. Quanto às mães, “sentem sua preeminência materna como 

um poder que não querem dividir, mesmo que seja à custa de seu esgotamento físico e 

psíquico”250. 

 

                                                 
246 SOTTOMAYOR, Maria Clara, op. cit., p. 52 a 61. 
247 JABLONSKI, Bernardo, op. cit., p. 63. 
248 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais..., p. 201.  
249 ROMAN, Mel e HADAD, William, op. cit., p. 39. Tradução livre 
250 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Direito de Família: Uma Abordagem Psicanalítica. 2. ed. rev. e atual. Belo 
Horizonte: Del Rey, 1999, p. 154. 
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Geneviève Delaisi de Perseval,251 em sua pesquisa a respeito da paternidade concluiu 

que a divisão dos papéis de cada sexo se trataria de uma divisão artificial e simbólica e que a 

‘natureza’ bem pouco teria a ver nesse contexto. Continua afirmando que a diferença e as 

supostas vantagens de um sexo em relação a outro, em quaisquer sentidos que se manifestem, 

são construídas, frutos de fatores ideológicos e culturais, e essa ideologia haveria imobilizado 

a paternidade apenas ao esperma e ao coito fecundante, o que pareceria prejudicial a todos os 

protagonistas. Para ela, o homem ocidental sofreu uma verdadeira amputação de uma ‘parte 

de paternidade’ pelas prerrogativas arbitrárias, que são, aliás, pesadas para a mulher.   

 

Esta situação afasta os homens dos filhos e os impulsiona a desistir de lutar por sua 

guarda.  Ao perder sua autoridade e auto-estima, o pai freqüentemente acha menos doloroso 

diminuir ou terminar suas visitas, e quanto menos o pai vê os filhos, menos é motivado a 

continuar a relação. 

 

Sendo a guarda compartilhada o arranjo que permite a continuidade da relação entre os 

pais e filhos, se esta já era meramente alimentícia e de recreação durante a união do casal, 

tende a continuar após a separação dos pais, o que apenas dificultaria a guarda materna, não 

obstante haver casos em que pais ausentes tornam-se presentes com a guarda compartilhada. 

Deve o juiz, deste modo, apreciar os verdadeiros interesses do genitor, para que sejam 

distribuídos igualmente não só os poderes, mas também as responsabilidades. Caso seja a mãe 

que demonstre o desinteresse em assumir as responsabilidades, deve-se assegurar ao pai e aos 

infantes as mesmas garantias. 

 

 Concorda-se com Eduardo de Oliveira Leite que, caso o pai convença o juiz de suas 

reais intenções paternas (que certamente estão diretamente vinculadas a toda uma conduta 

pretérita) e do interesse da criança, que só usufruiria a presença mais marcante do pai, nada 

impediria que os direitos lhe fossem concedidos, “garantindo o exercício conjunto de uma 

prerrogativa que não deve ser alterada pela ruptura”.252 

  

                                                 
251 PERSEVAL, Geneviève Delaisi de. A Parte do Pai. Tradução de Theresa Cristina Stummer. Porto Alegre: 
L&PM, 1986. p. 226 e 227. 
252 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais..., p. 248. 
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 Um grupo crescente de pais já reconhece seu papel e sua importância na vida dos 

filhos e percebe a necessidade atual de compartilhar as tarefas domésticas. Muitas mulheres 

também já entendem a necessidade da ajuda do pai e a importância da presença dele na vida 

dos filhos, o que faz diminuir o preconceito em torno de modelos pré-determinados de pai e 

mãe, que vão de encontro com as novas normas civis. 

 

  Segundo Geneviève Delaisi de Perseval: 

 

O pai de amanhã será simplesmente um homem a quem serão devolvidas, 
face ao bebê e à criança, as reações complexas e ambivalentes até aqui 
reservadas apenas à mãe. Não achamos que ele será um pai mãe, como 
dizem alguns. Pensamos que ele será um homem-pai.253   

 

2.3 Alternância de residências 

 

 De todos os argumentos contrários à guarda compartilhada, o que predomina é o que 

considera uma desvantagem a alternância de residências. A maioria do entendimento 

contrário à guarda compartilhada tem como fundamento a instabilidade que a mudança de 

residência acarreta aos filhos.  

 

Embora se depare com posições a favor e contra, vale salientar que a criança alternar a 

casa dos pais é uma possibilidade dentro da guarda compartilhada e não uma característica 

desta, que impeça a sua aplicação, podendo a mesma ser adotada com uma residência fixa 

para os filhos.  

 

 A guarda compartilhada é flexível, podendo se adaptar às necessidades e mudanças 

dos membros da família. Há momentos em que a criança precisa da atenção e do afeto da mãe 

e outros momentos em que precisa da imagem masculina do pai. Essa flexibilidade é que faz a 

guarda compartilhada preferível frente à guarda alternada quando há alternância de 

residências. 

 

                                                 
253 PERSEVAL, Geneviève Delaisi de, op. cit., p. 240. 
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3 Importância da mediação para a efetivação da guarda compartilhada 

 

A família eudemonista de hoje faz com que, em certos casos, a Justiça não alcance 

uma solução satisfatória para a lide, pois os conflitos de família segundo Danièle Ganancia, 

“antes de serem de direito são essencialmente afetivos, psicológicos, relacionais e antecedidos 

de sofrimento”,254 trazem consigo uma carga emocional que muitas vezes impede o juiz de 

propiciar uma decisão adequada às necessidades dos membros daquela família, 

principalmente os filhos, parte mais vulnerável nos litígios familiares. Os juízes são, muitas 

vezes, impotentes para prever os problemas psicológicos que advêm da decisão. 

  

Torna-se, então, de extrema relevância um auxílio interprofissional que ajude na 

redução do conflito e na busca da solução mais adequada ao caso concreto. Os problemas 

trazidos pela aplicação, quase que generalizada, da guarda exclusiva, demonstram a 

necessidade de um apoio aos juízes na solução destes conflitos. 

 

Quando os pais procuram a Justiça é porque precisam de ajuda, já que as relações 

familiares os afetam e afetam principalmente os filhos. A cultura atual é dos pais delegarem 

ao juiz as decisões que competem a eles, “o juiz constitui, ainda e sempre, o primeiro 

recurso”.255 Enquanto em alguns países a cultura é de assegurar as relações familiares através 

de contratos, no Brasil passa-se ao magistrado esta tarefa.  

 

Entretanto, a participação da família na composição do litígio é de extrema 

importância, pois proporciona uma solução voltada às suas necessidades, e faz com que seus 

membros assumam a “responsabilidade pela manutenção do litígio e, conseqüentemente, pela 

resolução do mesmo”.256 

 

É através da mediação que a Justiça devolve à família o poder de decidir seu futuro, 

além de ser uma forma de pacificar os conflitos. Para o juiz Alexandre Guedes Alcoforado 

                                                 
254GANANCIA, Danièle, op. cit., p. 7. 
255Ibidem, p. 8. 
256 RIBEIRO, Marília Leitão. A psicologia Judiciária nos juízos que tratam do Direito de Família no Tribunal de 
Justiça do Distrito Federal. In: BRITO, Leila Maria Torraca, op. cit., p. 163. 
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Assunção257, todos os esforços deveriam ser feitos com o objetivo da pacificação da família. 

Na mediação, o mediador, um profissional apto, propicia a negociação e a comunicação entre 

as partes, levando-as a elaborar acordos adequados a suas realidades em busca do melhor 

interesse dos filhos. Stella Galbinski Breitman ao conceituar mediação ressalta o objetivo da 

Justiça de Família de fazer com que a confrontação ceda à cooperação, afirma que a 

mediação: 

 

É um conjunto de ferramentas, através das quais, uma terceira pessoa 
imparcial e especialmente treinada, vai ajudar as pessoas envolvidas em 
disputas familiares a reconhecerem e negociarem suas diferenças, podendo 
chegar a um acordo que as beneficie, mutuamente, através da auto-regulação 
dos conflitos.258  

 

3.1 A mediação como instrumento para facilitar e garantir a guarda compartilhada 

 

Um dos pressupostos da guarda compartilhada é um bom entendimento entre os pais, e 

a mediação é a arma adequada para se conseguir este objetivo, pois propicia uma qualidade 

melhor nas relações entre as partes do processo.  

 

A decisão surge das partes, sendo, portanto, mais fácil e durável sua aplicação. O 

poder de decidir atribuído aos envolvidos no litígio assegura sua execução. Danièle 

Ganancia259 vê a mediação como uma ajuda preciosa ao juiz, pois ofereceria às partes um 

espaço de diálogo e um tempo de compreensão do conflito que permitiria a reorganização de 

novas relações. Para ela, com a ajuda do mediador, a quem denomina catalisador da 

comunicação, as soluções emergiriam das partes. O problema seria tratado no nível da relação 

dos pais. O dizer do juiz permaneceria letra morta se não fosse acompanhado pela consciência 

dos pais de suas próprias responsabilidades. 

 

Quando um casal se separa, a comunicação muitas vezes é deturpada diante dos 

sentimentos ruins que levaram o casal a não viver mais juntos. Mesmo aqueles pais que nunca 

                                                 
257 ASSUNÇÃO, Alexandre Guedes Alcoforado. Formas Alternativas de Resolução de Conflitos Familiares. In: 
FERNANDES, Helena Maria Ribeiro, op. cit., p. 29 e 30.  
258 BREITMAN, Stella Galbinski. Mediação Familiar – Do conflito ao acordo. In: INSTITUTO 
INTERDISCIPLINAR DE DIREITO DE FAMÍLIA, op. cit., p. 136. 
259 GANANCIA, Danièle, op. cit., p. 8. 
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dividiram o mesmo teto, em determinados casos, não mantêm uma discussão direta a respeito 

da guarda, cabendo ao advogado estabelecer seus parâmetros, o que leva os pais a um acordo 

que, futuramente, não irá atender às suas necessidades nem a de seus filhos. É preciso um 

terceiro, o mediador, que, com técnicas apropriadas, facilite a comunicação e propicie aos pais 

uma análise direta da contenda. 

 

De acordo com Haim Grunspun260, na mediação, as tomadas de decisão e a autoridade 

ficariam inteiramente com as partes. O mediador agiria como um facilitador, orientando as 

partes na identificação dos temas, engajando-as na solução dos problemas em conjunto e 

explorando as possibilidades de acordos alternativos. As partes ficariam mais satisfeitas com 

as resoluções das mediações do que com resoluções impostas. 

 

Portanto, a mediação favorece um acordo de guarda compartilhada mais sólido, 

baseado no verdadeiro interesse das partes. Apresenta uma nítida visão aos pais da 

importância e responsabilidade destes na vida de seus filhos, o que é fundamental, já que a 

opção da guarda compartilhada deve partir dos pais e exige um bom relacionamento entre 

eles.  

 

Como os acordos de guarda compartilhada são voluntários, “quando alcançados na 

mediação que também é voluntária os resultados alcançam maior satisfação, com pais mais 

motivados, com melhor comunicação e menos discórdia”.261  

 

3.2 A mediação como instrumento para promover a guarda compartilhada 

 

A guarda de filhos deve ser resolvida priorizando o melhor interesse da criança, e, 

salvo algumas exceções apresentadas pelos casos concretos, é interesse dos filhos menores a 

presença dos pais para seu desenvolvimento e, por conseguinte, “a missão da justiça familiar é 

promover a co-parentalidade e responsabilizar os jurisdicionados”.262 

 

                                                 
260 GRUNSPUN, Haim, op. cit., p. 13. 
261 Ibidem, p.111. 
262 GANANCIA, Danièle. P. 7. 
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Muitos pais, ao pôr fim à vida em comum, esquecem que a relação pais e filhos 

continua existindo e que os direitos e deveres inerentes a esta relação deverão ser exercidos 

com a cooperação dos progenitores. Por intermédio da mediação no processo de guarda, 

evitar-se-á que os pais ajam como se também houvessem rompido com os filhos. De acordo 

com Stella Galbinski Breitman263, a mediação propiciaria a oportunidade para que os casais 

pudessem separar-se mantendo as responsabilidades de pai e mãe, o que possibilitaria aos 

filhos a continuidade da relação com ambos, embora em contextos diferentes. 

 

Deste modo, a mediação promove um acordo de guarda compartilhada, em que os pais 

assumem todos os atributos do poder familiar, entendendo serem ambos importantes para os 

filhos, encerrando a idéia de que sempre um perderia a guarda dos filhos. Segundo Eduardo 

de Oliveira Leite, “Na Europa, assim como no Canadá, a popularidade da mediação 

contribuiu em muito para a popularidade crescente da guarda conjunta”.264 

 

Seguindo entendimento de Danièle Ganancia,265 a virtude da mediação seria a de 

substituir a lógica ganhador-perdedor do enfrentamento judicial, que radicaliza o conflito, em 

benefício do diálogo e do reconhecimento do outro, enquanto genitor, com um 

redirecionamento sobre as necessidades da criança.  

 

Através da mediação busca-se o melhor interesse da criança, conseguindo uma guarda 

compartilhada. Os casais que, ao encerrarem a vida em comum, encerram a relação com os 

filhos, esquecem que, enquanto existirem os filhos, existirá um relacionamento entre eles até 

mesmo na guarda exclusiva e na visitação, e a mediação pode ajudá-los a enxergar o que há 

por detrás dos conflitos. 

 

3.3 Processo de mediação para efetivação da guarda compartilhada 

 

A mediação favorece uma opção pela guarda compartilhada ao permitir que os pais, 

através da comunicação, percebam seu papel na formação dos filhos, ao exporem suas 

                                                 
263 BREITMAN, Stella Galbinski, op. cit., p. 136. 
264 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais, p. 262. 
265 GANANCIA, Danièle, op. cit.,  p.11. 
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necessidades e dificuldades na busca da solução, declarando seus sentimentos e anseios, para 

os quais a justiça tem reservado pouco espaço. A mediação familiar é “o lugar da palavra em 

que as partes, num face a face, sem outra testemunha, poderão verbalizar o conflito e assim 

tomar consciência de seu mecanismo e do que está em jogo”.266 

 

Marília Leitão Ribeiro267, diretora do Serviço Social Forense/DF, afirma que 

geralmente se constata a confusão entre papel parental e papel conjugal. Afirma que o 

procedimento da mediação se iniciaria com diversas intervenções que possibilitassem a 

família binuclear enxergar a maneira como a dinâmica existente é fonte de sofrimento, 

principalmente para seus filhos. Também seria importante que cada membro da família 

descasada vislumbrasse seu papel na dinâmica insatisfatória e que surgissem a partir deles 

possibilidades de mudança, outras formas de se relacionar. 

 

A mediação, dessa forma, responsabilizando os pais pelos efeitos da decisão, assegura 

uma decisão personalizada e, portanto, a continuidade das relações parentais, que leva a uma 

guarda compartilhada. A mediação consegue tal feito porque direciona o casal para um 

interesse comum, que é o interesse dos filhos. 

 

A mediação é diferente da terapia. Apesar de ter um efeito terapêutico importante, a 

mediação se ocuparia da solução prática do conflito através da negociação das diferenças e a 

terapia trabalharia no plano simbólico, visando a uma mudança pessoal e relacional, através 

de intervenções e interpretações na dinâmica da personalidade268. 

 

Difere também da conciliação. Enquanto esta favoreceria unicamente o acordo, sendo 

braço direito da justiça, aquela favoreceria a comunicação e o questionamento.269 Haim 

Grunspun270 faz uma nítida diferenciação, ao afirmar que, na conciliação, os terceiros 

conduziriam o processo na direção do acordo, opinando e propondo soluções, podendo usar 

seus conhecimentos profissionais nas opiniões que emitissem. Na mediação o terceiro não 

                                                 
266 Ibidem, p. 12. 
267 RIBEIRO, Marília, op. cit., p. 165 e 166. 
268 BRIETMAN, Stella Galbinski, op. cit., p. 138. 
269 Ibidem, p. 138 
270 GRUNSPUN, Haim, op. cit., p. 34. 
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opinaria, não sugeriria, nem decidiria pelas partes e estaria proibido de usar seus 

conhecimentos profissionais. Além do acordo, visaria à melhora das relações entre os pais 

separados e a comunicação em benefício dos filhos. 

 

O mediador deve ser imparcial e estar atento às mudanças sociais. Pode ser um 

advogado, um psicólogo ou um médico, preparado para auxiliar as partes, através de uma 

negociação, a solucionar voluntariamente seus conflitos. Não exerce seu papel profissional, 

nem impõe uma decisão. 

 

A mediação, geralmente, demonstra para os pais que a guarda compartilhada seria a 

melhor opção, mas poderá demonstrar o contrário. O importante é que proporcione à própria 

família decidir seu destino, permitindo a opção pelo arranjo de guarda que mais se adequar, 

porque faz com que os pais entendam os motivos pelos quais tomarão tal decisão. A decisão 

não partirá do juiz, mas deles próprios e, por isso, é de extremo valor nas disputas de guarda. 

Segundo Alexander Hillery II271, em alguns casos, com a mediação, as partes chegariam 

voluntariamente à guarda exclusiva. A mediação propicia soluções apropriadas a cada família. 

 

A mediação não tem pretensão de erradicar o conflito, não é um método de resolução 

de conflitos, mas uma gestão de conflitos.272 O processo de mediação não se aplica a todos os 

casos e tem suas limitações. Contudo, o que se propõe é que seja uma forma de demonstrar 

aos pais, sempre que possível, que a relação com os filhos continua a permitir que eles 

próprios decidam os caminhos a seguir. Claro, sempre a bem dos filhos. De acordo com 

Rosane da Rocha Cachapuz: 

 

Na mediação o conflito não se torna menos doloroso, porém ele é visto com 
outros olhos, ou melhor, é abordado de maneira não-adversarial, 
possibilitando a sua transformação ou reconstrução, tornando o processo 
mais ameno, pois não foi simplesmente a aplicação de uma ordem coercitiva 
e sim, uma decisão que partiu de ambas as partes.273   

 

 

                                                 
271 HILLERY II, Alexander, op. cit., p. 55. 
272 BRIETMAN, Stella Galbinski, op. cit., p. 136. 
273 CACHAPUZ, Rosane da Rocha. Mediação nos conflitos e direito de família. Curitiba: Juruá, 2003, p.138. 
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Mesmo que não se chegue a um acordo, o importante é que houve uma comunicação o 

que certamente amenizará o conflito. Com a mediação o juiz não perde suas funções, podendo 

retomar a ação a qualquer tempo. Além do que, os acordos mediados não obrigam nem o juiz 

nem os pais, até que sejam homologados. 

 

Destarte, deveria ser incluído nas Varas de Família um serviço de mediação para os 

processos que envolvessem guarda de filhos.  

 

 Na comarca de Recife foi instituído, em 28 de maio de 2001 através da resolução n° 

150/01, o Juizado Informal de Família, que visa solucionar, com mais rapidez e agilidade, os 

processos litigiosos passíveis de transação, pacificando os litígios de família. A critério do 

Juiz, tais processos podem ser encaminhados para o juizado e após um trabalho de 

sensibilização com os profissionais do Centro de Apoio Psicossocial, ocorre a audiência de 

conciliação, conduzida por um conciliador sob supervisão do Juiz coordenador.  

 

Funcionando desde julho de 2001, o Juizado Informal de Família, teria atingido no 

primeiro trimestre julho/setembro o índice de conciliação de 83%, o que atingiria plenamente 

seus objetivos. 274 No entanto, o Juizado ainda não faz a mediação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
274 ASSUNÇÃO, Alexandre Guedes Alcoforado, op. cit., p. 35. 
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CAPÍTULO VI 

DIREITO COMPARADO 

 
1 A guarda compartilhada no Direito Comparado 

 

A guarda compartilhada já é uma realidade em vários países do mundo. Muitos já 

possuem uma legislação que a permita, e outros ainda lutam para consegui-la. Nestes países, 

como é o caso do Brasil, a igualdade dos sexos, o melhor interesse da criança e o poder 

familiar como direito-dever dos pais, fazem da guarda compartilhada, ainda que de maneira 

reduzida, uma prática judiciária.  

 

Em vários países o poder familiar é atribuído a ambos os pais. Na Itália, o poder 

atribuído a ambos encontra-se no Código Civil, no art. 316, e o art. 317 assegura não cessar 

este exercício com a separação. A guarda é exclusiva, mas o juiz poderá, já que a potestà 

continua, determinar que ambos decidam em comum todos os atos da vida dos filhos através 

do art. 155. Na Espanha, onde a guarda compartilhada é razão de protestos de rua,275 a patria 

potestad é de ambos, através do art. 154 do Código Civil. Pelo art. 92 a separação, a nulidade 

do casamento e o divórcio não eximem os pais de suas obrigações para com seus filhos, 

devendo o juiz decidir a respeito dos cuidados e educação sempre no interesse destes, 

podendo a patria potestad ser exercida por apenas um dos cônjuges se assim convier aos 

filhos. Mas, é com base art. 156 que o juiz poderá atribuir o exercício conjunto, quando 

houver separação dos pais, no interesse dos filhos. 

 

Na Bélgica, desde 1994, a guarda dos filhos permanece com os dois pais após a 

ruptura familiar, a menos que haja decisão da Corte, no caso, dizendo o contrário. Desde 

2000, a taxa de benefício relativa a filhos dependentes é dividida entre os pais que 

compartilham a guarda física276. 

 

Na Alemanha, por decisão da Corte Constitucional, o Estado não deve intervir se no 

divórcio os pais são capazes de exercer a guarda dos filhos, suprimindo assim a necessidade 

                                                 
275 Mais informações disponíveis em:civil.udg.es. Acesso em: 06 jan. 2004. 
276 Segundo informações do SPIG – Shared Parenting Information Group. Disponível em: www.spig.clara.net. 
Acesso em: 06 jan. 2004. 
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de uma decisão relativa à guarda neste caso, salvo quando um dos pais requerer a guarda 

exclusiva, momento em que o tribunal manifestar-se-á.277 

 

No Canadá, as decisões têm sido favoráveis à guarda compartilhada, baseadas no 

Código Civil de Quebec, no art. 568, ao afirmar que o divórcio faz subsistir os deveres do pai 

e da mãe em relação a seus filhos, e no art. 653, que determina que em caso de dificuldades 

relativas ao exercício da autoridade parental, pode ingressar com ação no tribunal que decidirá 

no interesse da criança, após haver favorecido a conciliação das partes. 

 

No Japão, com a reforma do Direito de Família, o Código Civil japonês passou a 

admitir a guarda compartilhada.278 

  

Alguns países merecem uma análise mais detalhada sobre a guarda compartilhada. A 

Inglaterra por se supor ter iniciado a guarda compartilhada; os Estados Unidos, por ser onde 

mais se difundiu seu exercício; e, França e Portugal, por estar prevista nos Códigos Civis 

destes países e pela influência no Direito Brasileiro. 

 

2 Na Inglaterra 

 

 Não há como se estabelecer ao certo onde se iniciou a guarda compartilhada, afinal 

esta é um reflexo social sentido em todo mundo. Há várias decisões, de variadas épocas, que 

levam a uma idéia de guarda compartilhada, porém se presume que ela tenha suas raízes no 

direito inglês. 

 

 Na Inglaterra, até meados do século XIX, a guarda dos filhos era atribuída aos pais, e 

às mães restava um acesso muito restrito. Com o British act de 1939, a guarda dos filhos 

passou a ser atribuída às mães, iniciando–se a doutrina do “tender years”, em que os filhos 

menores de 07 anos deveriam estar sob a guarda da mãe, deixando de haver uma presunção 

paternal para haver uma presunção maternal. Vale salientar que o parens patriae prevenia o 

melhor interesse da criança.  

                                                 
277 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit., p.120. 
278 FACHIN, Luiz Edson, Elementos Críticos..., p. 187 e 188. 
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Segundo Eduardo de Oliveira Leite279, a injustiça que existia em torno das mães 

passaria agora aos pais e, para minorar os efeitos, os tribunais passariam a decidir através da 

split order. A mãe se encarregaria dos cuidados cotidianos e o pai do poder de direção da 

vida do filho, o que seria um início da guarda compartilhada, que só ocorreria 

inequivocamente em 1964 e que demarcou uma tendência na jurisprudência inglesa. Em 

1972, a Court d’Appel da Inglaterra reconheceria o valor da guarda conjunta, quando os pais 

estivessem dispostos a cooperar, no caso Jussa x Jussa e, em 1980, denunciaria, 

rigorosamente, a teoria da concentração da autoridade parental nas mãos do guardião. 

 

 Ainda na década de 70, a guarda compartilhada teria se expandido pela Europa, em 

especial França e Portugal e nas províncias canadenses da common law, de onde se difundiu 

para os Estados Unidos, desenvolvendo-se atualmente na América do Sul. 

 

Em 1989, através do Children Act, o parlamento expressou que o bem estar da 

criança é a mais importante consideração na decisão da guarda . Em 1° de abril de 2001, foi 

instituído o CAFCASS (Children and Family Court Advisory and Support Service), órgão 

responsável para indicar à Corte um guardião que atenda o interesse da criança, órgão este 

que vem sendo muito criticado e alvo de futuras reformas.280 

 

 Hoje em dia, na Inglaterra, ainda há muitas decisões atribuindo a guarda dos filhos 

apenas às mães, o que é razão de muitos protestos, especialmente em datas especiais como 

natal, dia dos pais, quando estes vão às ruas protestar pelo direito de estar com seus filhos e 

cuidar deles, o que ensejou a criação de vários grupos de apoio a estes pais.281  

 

 Segundo Michael Freeman282, apesar do Children Act permitir acordos de guarda 

compartilhada, deve-se assumir que, como antes, a maioria das crianças ainda moraria com 

                                                 
279 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais... p. 266. 
280 Segundo informação do grupo Fathers-4-justice. Disponível em www.fathers-4-justice.org. Acesso em: 07 
jan. 2004. 
281 BBC news on line, disponível em: news.bbc.co.uk. Acesso em: 07 jan. 2004, apresenta alguns protestos e 
entrevistas com pais que lutam pela guarda de filhos. Vários grupos foram criados no intuito de ajudar e apoiar 
os pais nesta batalha, entre eles o Fathers 4 Justice, o Shared Parenting Information Group e o Equal Parenting.  
282 FREEMAN, Michael. The Moral Status of Children: Essays on the Rights of the Child. 1.ed. Netherlands: 
Martinus Nijhoff Publishers, c 1997. p. 341. 
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suas mães e um terço ou mais teria um contato cada vez mais decrescente com os pais. O fim 

de um casamento ainda significaria o fim do exercício parental na Inglaterra. 

  

3 Nos Estados Unidos da América 

 

A guarda compartilhada nos Estados Unidos surge com o fim da presunção maternal 

na atribuição da guarda, a igualdade entre homem e mulher e a busca do melhor interesse da 

criança.283 

 

No início da década de 70, pequenos grupos de pais, que desejavam continuar a 

relação com os filhos após o divórcio, iniciaram um movimento a favor da guarda 

compartilhada, que posteriormente cresceu, formando novos grupos e divulgando o novo 

sistema e suas vantagens. 

 

Segundo Joan B. Kelly284, ainda no início dos anos 70, se expandiria a literatura acerca 

da contribuição dos pais no desenvolvimento de seus filhos e grande parte das mulheres já 

trabalharia fora de casa, o que exigiria cada vez mais a presença do homem nos cuidados com 

os filhos, crescendo o interesse em compartilhar a guarda.   

 

Morgenbesser e Nehls285 afirmam que desde 1953 o estado da Carolina do Norte 

haveria editado uma lei que permitiria a guarda dividida, um arranjo muito parecido com a 

guarda compartilhada. No entanto, esta só passou a ser lei propriamente em 1977 no estado de 

Oregon. Tal legislação, porém, não estimulou outros estados a adotarem a guarda 

compartilhada, pois de acordo com Roman e Haddad,286 não haveria proporcionado diretrizes 

de como e quando seria apropriada a decisão a favor deste arranjo de guarda. 

 
                                                 
283 Em 1970 foi aprovado o Uniform Marriage and Divorce Act, regras uniformes em todo país de casamento e 
divórcio, que determinou que a guarda deveria ser decidida de acordo com o melhor interesse da criança que 
levaria em conta alguns fatores como o desejo dos pais e dos filhos, suas relações, o ajuste dos filhos com a casa, 
a escola e a comunidade, além da saúde mental de todos envolvidos. Cf. ROMAN, Mel e HADDAD, William, 
op. cit., p. 174. 
284 KELLY, Joan B. The Determination of Child Custody. In: THE FUTURE OF CHILDREN JOURNAL. 
Seção Children and divorce, v. 4,  n.1, 1994, p. 3. Disponível em: www.futureofchildre.org. Acesso em: 8 
jan.2004. 
285 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, op. cit., p. 35. 
286 ROMAN, Mel e HADDAD, William, op. cit., p.176. 



 134

 Em 1978, conforme Morgenbesser e Nehls, o estado de Winsconsin haveria permitido 

expressamente, através de um estatuto, a guarda compartilhada, só que dessa vez oferecendo 

uma definição clara e especifica do instituto.  

 

 Contudo, foi no estado da Califórnia, a partir do estatuto da guarda compartilhada 

(joint custody statute) que o novo arranjo tomou força e cresceu. A lei do estado da Califórnia 

ressaltou o contato contínuo com ambos os pais e a necessidade de encorajá-los a 

compartilhar os direitos e responsabilidades no crescimento da criança287. Hoje, mais de 40 

estados possuem estatutos prevendo a guarda compartilhada. “O efeito dessa legislação 

promoveu um crescimento de atitudes positivas de envolvimento dos pais após o divórcio, 

entre os próprios pais, os advogados, os psicólogos e os juízes”.288 

  
Nos EUA não existe uma regra única para definir qual o modelo de guarda que deve 

ser adotado. Os pais têm uma variedade de arranjos disponíveis para que possam cuidar dos 

filhos após o divórcio. “Além das inegáveis características comuns, cada Estado tem seu 

próprio projeto de lei”.289 Cabe a cada estado optar ou não pelo regime da guarda 

compartilhada, conhecida como joint custody ou shared parenting, não existindo, portanto, 

uma uniformidade na sua aplicação. 

 

Para dirimir os eventuais conflitos de competência que possam surgir, já que cada 

estado detém sua própria lei no tocante à guarda de filhos, foi editado o Uniform Child 

Custody Jurisdiction Act.  A mediação é muito comum nos Estados Unidos e pode ser 

executada por decisão dos pais ou sugestão do advogado, antes mesmo de ingressar na 

Justiça. 

 

Segundo a American Bar Association,290 a guarda compartilhada seria 

especificamente autorizada em 45 estados. Alguns estados determinariam a sua presunção. 

Há aqueles que determinam sua presunção apenas com a concordância dos pais e alguns 

                                                 
287 MORGENBESSER, Mel e NEHLS, op. cit., p. 36. 
288 KELLY, Joan B., op. cit., p. 3. Tradução livre. 
289 LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de Direito de Família, p.31. 
290 AMERICAN BAR ASSOCIATION. Disponível em: wwwabanet.org/media/factbooks/cht4.html. Acesso em: 
08 jan. 2004. 
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determinam uma preferência pela guarda compartilhada.  Nos estados em que não é 

expressamente determinada, é assegurada a presunção de que a criança deve manter um 

freqüente e continuado contato com ambos os pais. Nos Estados Unidos, é comum a divisão 

da guarda compartilhada em jurídica (joint legal custody) e em física (joint physical 

custody), ficando a critério de cada estado adotar ambas ou apenas a jurídica. 

 

O instituto, nos Estados Unidos, tem sido muito divulgado e debatido, sendo tema de 

diversas pesquisas e freqüentemente adotado nas decisões judiciais. De acordo com Waldyr 

Grisard291, no Colorado, a guarda compartilhada seria conferida de 90% a 95% dos casos e 

na Califórnia esse número seria de 80%.  

 

4 Em Portugal 

 

 Em Portugal a guarda compartilhada já vigora desde 1995. Pode-se dizer que é na 

Constituição da República de Portugal que a guarda compartilhada encontra seu fundamento. 

A Constituição de 1976 veio acabar com o sistema patriarcal, regido pelo Código Civil de 

então, igualando homens e mulheres e atribuindo a ambos o poder parental. Mas é no artigo 

36, n. 6 que enuncia o “princípio de inseparabilidade dos filhos de seus progenitores”292, que 

se encontra a importância dos pais na vida dos filhos. A Constituição determina que “Os 

filhos não podem ser separados dos pais, salvo quando estes não cumpram os seus deveres 

fundamentais para com eles e sempre mediante decisão judicial”.  

 

 Contudo, a reforma do Código Civil de 1977, apesar de regular a igualdade entre os 

pais no exercício do poder parental, não trouxe nenhuma norma de guarda compartilhada. 

Com a reforma de 1977, o artigo 1906 determinava que o poder paternal seria exercido pelo 

progenitor a quem o filho fosse confiado. Segundo Maria Clara Sottomayor, passando o 

Código Civil Português a atribuir ao guardião todos os elementos do poder familiar, lá 

denominado poder parental, faria coincidir a educação cotidiana da criança com o exercício 

dos poderes e deveres que integrariam o poder paternal. Afirma ainda que: 

                                                 
291 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit., p. 128. 
292 COELHO, Francisco Pereira e OLIVEIRA, Guilherme de. Curso de Direito de Família. 2. ed., v. VI, 
colaboração Rui Moura Ramos. Coimbra: Coimbra, 2001, p. 149. 
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Apesar da guarda conjunta ter sido considerada pelo legislador de 1977, ela 
foi rejeitada, pois até então, como resultado das estruturas familiares 
tradicionais, o divórcio era um acontecimento raro e conflituoso, sendo a 
percentagem de divórcios litigiosos superior à dos divórcios por mútuo 
consentimento, o que fazia supor a dificuldade de entre ex-cônjuges se 
estabelecer uma relação amigável que permitisse o exercício conjunto do 
poder parental.293 

 

 Foi em 1995, que a Lei n. 84/95, de 31 de agosto, alterou o Código Civil. Incluiu 

neste, como interesse da criança, o de manter uma proximidade com o progenitor a quem não 

fosse confiado e permitiu a opção dos pais pelo exercício em comum do poder familiar em 

caso de separação, divórcio, nulidade ou anulação do casamento, separação de fato  e fim da 

união quando os progenitores não viviam unidos pelo matrimônio294. 

 

O Artigo 1906.º do Código Civil passou a ter a seguinte redação: 

  

1 - O poder paternal é exercido pelo progenitor a quem o filho foi confiado. 

2 - Os pais podem, todavia, acordar, nos termos do n.º 1 do artigo anterior295, 

o exercício em comum do poder paternal, decidindo as questões relativas à 

vida do filho em condições idênticas às que vigoram para tal efeito na 

constância do matrimônio. 

3 - Os pais podem ainda acordar, nos termos do n.º 1 do artigo anterior, que 

determinados assuntos sejam resolvidos por acordo de ambos os pais ou que 

a administração dos bens do filho seja assumida pelo progenitor a quem o 

menor tenha sido confiado. 

4 - Ao progenitor que não exerça o poder paternal assiste o poder de vigiar a 

educação e as condições de vida do filho. 

 

 De acordo com Maria Clara Sottomayor296, as razões apontadas para introduzir a 

guarda compartilhada seriam, em primeiro lugar, o interesse da criança, especialmente, suas 

necessidades afetivas e emocionais. Também a responsabilização igualitária dos pais pelos 

                                                 
293 SOTTOMAYOR, Maria Clara, op. cit., p.54. 
294 Código Civil português. Arts. 1905, 1906, 1907 e 1912. 
295 Código Civil português art. 1.905. n.1, “Nos casos de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, 
declaração de nulidade ou anulação do casamento, o destino do filho, os alimentos a este devidos e a forma de os 
prestar serão regulados por acordo dos pai, sujeito a homologação do tribunal”.  
296 SOTTOMAYOR, Maria Clara, op. cit., p.55. 
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filhos e, por último, mudanças sociais que banalizaram o divórcio e o transformaram num 

acontecimento menos conflituoso. 

 

A lei 84/59, contrariando seu projeto original, foi aprovada permitindo a guarda 

compartilhada apenas por acordo dos pais e não tratou, como no projeto, da alternância de 

residências. 

 

Em 1999, alterou-se a legislação concernente à guarda pela Lei 59/99, que enfatizou a 

necessidade da concordância dos pais e obrigou os juízes a tentar um acordo entre eles para 

obtenção da guarda conjunta e, em não sendo possível, determinou que fundamentasse sua 

decisão, “fora abolido o princípio do exercício unilateral”.297 O Código Civil passou então a 

ter a seguinte redação no artigo 1906.º, até então em vigor: 

 

1 - Desde que obtido o acordo dos pais, o poder paternal é exercido em 

comum por ambos, decidindo as questões relativas à vida do filho em 

condições idênticas às que vigoram para tal efeito na constância do 

matrimônio. 

2 - Na ausência de acordo dos pais, deve o tribunal, através de decisão 

fundamentada, determinar que o poder paternal seja exercido pelo progenitor 

a quem o filho for confiado. 

3 - No caso previsto no número anterior, os pais podem acordar que 

determinados assuntos sejam resolvidos entre ambos ou que a administração 

dos bens do filho seja assumida pelo progenitor a quem o menor [não] tenha 

sido confiado. 

4 - Ao progenitor que não exerça o poder paternal assiste o poder de vigiar a 

educação e as condições de vida do filho. 

 

 Assim, atualmente em Portugal, a guarda compartilhada é determinada pelo Código 

Civil, sempre que houver acordo entre os pais, decidindo anteriormente questões relativas à 

vida do filho, ou seja, exige-se uma estipulação de “critérios de razoabilidade”298, para que 

se mantenha as condições que vigoravam na constância da união do casal. Caso não haja 

                                                 
297 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit., p. 119. 
298 SOTTOMAYOR, Maria Clara, op. cit., p. 56. 
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acordo, deve o Tribunal, fundamentando sua decisão, determinar que o poder parental será 

exercido unicamente por um dos pais. 

 

 5 Na França 

 

 Na década de 70, a guarda compartilhada surgiria na França, visando atenuar as 

injustiças da guarda exclusiva. A jurisprudência passaria a decidir a seu favor.299 Em 1984, o 

Tribunal de Cassação proibiria as decisões a favor da guarda alternada, concedendo apenas a 

guarda compartilhada, sem alternância de residências300. 

 

 Em 1987, ratificando as decisões dos tribunais, surgiu a Lei 87-570 de 22 de julho, 

também denominada Lei Malhuret, de iniciativa do Secretário de Estado dos Direitos 

Humanos. O Código Civil francês passou então a regular a guarda compartilhada, no artigo 

287, demandando que, conforme o interesse da criança, após o divórcio, o poder familiar, 

denominado na França de autoridade parental, seria exercido em comum pelos pais ou por 

apenas um. Entretanto, o juiz indicaria o genitor e a casa em que as crianças teriam sua 

residência habitual. 

 

 A Lei de 1987 foi um reflexo das decisões da época, regulou o exercício conjunto da 

autoridade parental também após a separação dos pais, proibindo a alternância de residência. 

Teria como intuito, segundo Alain Bénabent301, modernizar o direito e em particular a 

matéria, para consagrar e organizar o sistema de guarda compartilhada, criado pela prática. 

Ainda conforme o autor, com a Lei Malhuret a clássica terminação “guarda” haveria sido 

substituída pela expressão “exercício da autoridade parental”, mas a prática continuaria a 

empregá-la até hoje. 

 

 A Lei 93-22 de 1993 instituiu a guarda conjunta como um princípio. Mesmo com o 

divórcio, a autoridade parental seria exercida em comum pelos pais, só sendo atribuída a 

                                                 
299 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p.267. 
300 DOLTO, Françoise, op. cit.,  p. 74, nota 23 e p. 151. 
301 BÉNABENT, Alain, op. cit., p.200. 



 139

guarda exclusiva se movida pelo critério do melhor interesse da criança. A residência fixa 

permaneceu.  

 

 A matéria agora tem nova regulamentação. A Lei 2002-305 de 4 de março de 2002 

modificou o Código Civil Francês no que concerne à autoridade parental e à proteção do 

menor. Com a nova Lei, toda matéria do capítulo do divórcio concernente aos filhos é 

reportada para o capítulo da autoridade parental, extinguindo-se o artigo 287.   A nova lei 

põe fim à proibição da alternância de residência, sendo esta obstada apenas se contrariar o 

interesse da criança. 

 

 Atualmente, com a nova lei, o Código Civil da França traz as seguintes 

determinações: estabelece em seu artigo 372 que o pai e a mãe exercem em comum a 

autoridade parental, complementando no artigo 373-2 que a separação dos pais não obsta ao 

exercício da autoridade parental, sendo dever de cada um deles manter relações pessoais com 

o filho. Exige, ainda, que toda mudança de residência de um dos pais que afete a modalidade 

de exercício da autoridade parental deve ser informada ao outro cônjuge, previamente, em 

tempo útil, devendo o juiz em caso de discórdia decidir conforme o interesse da criança. 

 

 A guarda exclusiva continua sendo exceção, de acordo com o artigo 373-2-1, sendo 

exercida apenas quando interessar à criança, devendo ser assegurado o direito de visita e 

hospedagem, e o direito e o dever de fiscalizar sua manutenção e educação. 

 

  No parágrafo 3°, referente à intervenção do juiz nos assuntos de família, o Código 

autoriza, no artigo 373-2-6,o juiz a tomar medidas que garantam a continuada e efetiva 

conservação dos laços dos filhos com cada um de seus pais. 

 

 O artigo 373-2-9 é que autoriza que a residência do filho seja fixada com alternância 

do domicílio de cada um dos pais ou fixa no domicílio de apenas um deles. A pedido de um 

dos pais ou em caso de desacordo entre eles sobre o modo de residência do filho, o juiz pode 

ordenar, a título provisório, uma residência alternada cuja duração ele determinará, até que 

se decida a residência definitiva, alternada ou fixa. 
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 De acordo com Martin Defresne e Hélène Palma302, o Estado justificaria a residência 

alternada como uma aplicação da autoridade parental, atribuída conjuntamente pelo novo 

artigo 371-1. 

 

 O Código Francês institui um processo de mediação, no artigo 373-2-10, proposto 

pelo juiz, que deve se esforçar na busca da conciliação, com o objetivo de facilitar um 

exercício consensual da autoridade parental, podendo também o juiz valer-se de pessoas 

qualificadas para efetuar uma pesquisa social, segundo artigo 373-2-12. O Código dispõe 

ainda que os acordos homologados ou as decisões relativas ao exercício da autoridade 

parental podem ser modificados pelo juiz, a pedido dos pais ou do Ministério Público (artigo 

373-2-13). 

 

 O Juiz, de acordo com o artigo 373-2-11, ao decidir sobre as modalidades de guarda 

deve levar em consideração: os sentimentos exprimidos pela criança; a atitude de cada um 

dos pais em assumir seus deveres e respeitar os direitos do outro; o resultado da perícia, 

eventualmente efetuada, levando em conta a idade da criança; as informações colhidas pelas 

pesquisas sociais e as experiências tidas anteriormente pelos pais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
302 DUFRESNE, Martin e PALMA, Hélène, Autorité parentale coinjointe: le retour de la loi du père 16 avril 
2003. Disponível em: www.chiennesdeguarde.org/article.phd3?id_article=231. 
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CAPÍTULO VII 

GUARDA COMPARTILHADA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

1 Evolução jurídica do instituto da guarda 

 

Numa análise de sua evolução jurídica, percebe-se que a guarda acompanhou os 

anseios e as necessidades de cada época. Quando da ruptura familiar, em alguns momentos foi 

atribuída ao pai; em outros, à mãe, e atualmente é atribuída levando-se em consideração os 

interesses do filho.   

 

 Durante muito tempo a família esteve rigorosamente atrelada ao casamento. Sempre 

regida pelo homem, chefe da família, de qualquer outra forma que se apresentasse era, pois, 

considerada ilegítima. Foi neste contexto que o Código Civil de 1916 estabeleceu a guarda 

dos filhos quando houvesse a ruptura familiar. As únicas possibilidades de dissolução do 

casamento eram com a morte de um dos cônjuges, ou através do desquite, que não rompia o 

vínculo jurídico303.  

 

O Código Civil de 1916 instituía que, durante o casamento, como atributo do pátrio 

poder, a guarda era exercida pelo marido, chefe da família, e apenas em sua ausência ou 

impedimento seria exercida pela mulher304.  

  

Frente à hipótese de desquite, se consensual, a guarda era atribuída conforme o que os 

cônjuges acordassem. Assim determinava o artigo 325 que, “No caso de dissolução da 

sociedade conjugal por desquite amigável, observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre a 

guarda dos filhos”. Tal determinação nunca fora alterada, permanecendo até hoje no novo 

código, sempre que houver um consenso entre o casal a guarda será objeto de acordo entre 

eles. 

                                                 
303 Segundo Eduardo Espínola, o vínculo matrimonial somente se dissolveria pela morte, a família constituída 
pelo casamento de vínculo indissolúvel seria preceito constitucional, nem mesmo a ausência prolongada que 
atribuiria uma presunção de morte, produziria um efeito de dissolver o vínculo, porém a vida em comum cessaria 
pela nulidade ou anulação do casamento e pelo desquite, ou separação pessoal dos cônjuges. ESPÍNOLA, 
Eduardo. A Família no Direito Civil Brasileiro. Atualizado por Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: Bookseller, 
2001, p. 459 e 460. 
304 Código Civil Brasileiro de 1916, art. 380. (Texto original) 
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Em não havendo acordo, o Código determinava a guarda, no desquite judicial, baseada 

na culpabilidade dos cônjuges.305 Ficaria com a guarda dos filhos o cônjuge inocente. Clóvis 

Beviláqua justificava tal posicionamento do código afirmando que, “Sendo um dos cônjuges 

inocente, é de justiça que se lhe confie a guarda dos filhos comuns, pois ele soube observar 

com dignidade, os deveres que lhe impunha a lei do matrimônio, que o outro infringiu”.306  A 

preocupação do momento era fazer justiça ao cônjuge inocente e não aos filhos.  

 

Se ambos fossem culpados observar-se-ia a idade e o sexo dos filhos. As meninas e os 

meninos menores de seis anos permaneciam sobre a guarda da mãe e a partir desta idade os 

meninos seriam entregues ao pai.  

 

Silvana Carbonera observa que: 

 

Para o modelo de família codificada, onde os papéis a serem desempenhados 
eram inflexíveis e previamente determinados e a proteção ao casamento e ao 
grupo familiar era mais extensa do que a prestada a seus membros, esta 
forma de decisão de guarda podia atender ao objetivo de manutenção 
daquela forma de família.307 

 

O Código conferia a apenas um o gozo de guardar o filho, como uma sanção ao outro 

por não haver cumprido os deveres matrimoniais. Porém, ao mesmo tempo, apenas um, o 

guardião, assumia as responsabilidades relativas à criação dos filhos.  

 

Em caso de anulação de casamento seguia-se as mesmas diretrizes.308 

 

Em 1941 o Decreto-Lei 3.200 estipulou a guarda do filho natural ao genitor que o 

reconhecesse e, se ambos o reconhecessem, seria do pai. Entretanto, o juiz poderia decidir 

diferente, se no interesse do filho. Em 1970, a Lei 5582 modificou o artigo 16 deste Decreto 

ao determinar que, se reconhecido por ambos os pais, o menor ficaria sob a guarda da mãe, 

salvo se disto adviesse prejuízo de ordem moral a ele.   

 

                                                 
305 Código Civil Brasileiro de 1916, art. 326. 
306 BEVILÁQUA, Clóvis, op. cit.,  p. 224. 
307 CARBONERA, Silvana, op. cit.,  p. 103. 
308 Código Civil Brasileiro de 1916, art. 328. 
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A Lei 4.121/62, Estatuto da Mulher Casada, modificou o Código Civil ao extinguir o 

critério da idade e do sexo dos filhos instituindo que se os pais fossem culpados seria da mãe 

a guarda. No entanto, o juiz poderia decidir diferente e, entendendo que os filhos não 

deveriam estar com nenhum dos pais, poderia determinar a guarda à pessoa idônea da família 

de qualquer dos cônjuges, assegurado o direito de visitas. Passando posteriormente à pessoa 

idônea da família do cônjuge inocente pela Lei 9.701/46 e voltando à família de qualquer um 

com a já citada Lei 5.582/70. 

 

 A partir da Emenda Constitucional n. 9 de 28 de junho de 1977, o casamento deixou 

de ser indissolúvel. Com Lei do Divórcio309 em 1977 a guarda dos filhos permaneceu quanto 

ao que os cônjuges acordassem caso não houvesse conflito, ou seja, na separação consensual. 

 

Já na separação litigiosa, a guarda dos filhos seria de quem a ela não houvesse dado 

causa. De acordo com Goldestein, Freud e Solnit, uma decisão baseada nestes parâmetros 

reconhecia apenas a necessidade do bem-estar físico da criança e esquecia seu bem-estar 

psicológico.310 Nem sempre a guarda atribuída a quem não deu causa ao fim do casamento era 

o que melhor interessava à criança. “A distinção artificial entre bem-estar físico e psicológico 

é uma herança do passado, quando os adultos consideravam as crianças mais como objetos do 

que como pessoas com seu direito próprio”.311 

 

Duas hipóteses a mais de extinção da vida em comum foram apresentadas com a Lei 

do Divórcio. A separação de corpos, quando o casal, após um ano de rompimento de fato da 

comunhão conjugal, entender ser impossível sua reconstituição, caso em que a guarda dos 

filhos permanecia em poder do cônjuge em cuja companhia estavam durante o tempo de 

ruptura da vida em comum. E a separação em que um dos cônjuges estiver acometido de 

grave doença mental, após cinco anos considerada incurável, que torne impossível a 

continuação da vida em comum, na qual os filhos seriam entregues àquele que tivesse 

condições normais de assumir a responsabilidade de sua guarda e educação. 

 

                                                 
309 Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977. 
310 GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p. 3 e 4. 
311 ARIÈS, Phillipe. Centuries of childhood. Apud GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., 
op. cit.,p.4. 
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Na hipótese em que ambos fossem responsáveis pela dissolução do casamento, a 

guarda dos filhos seria atribuída à mãe. A lei conservou a possibilidade de o juiz, ao verificar 

que os filhos não pudessem permanecer com os pais, determinar a guarda à pessoa idônea da 

família de um dos cônjuges. Se anulado o casamento, teria a guarda o cônjuge que não 

houvesse dado causa à anulação. 

 

Permaneceu também a possibilidade de, em havendo motivos graves, o juiz, em 

qualquer caso, inclusive de anulação, poder decidir diferente do estabelecido em lei, a bem 

dos filhos. 

 

Quando do divórcio, seria mantido a respeito da guarda o que houvera sido decidido 

na separação e, se divórcio direto,312 seria discutida, como na separação, a guarda dos filhos, 

permanecendo a princípio com quem já estava na separação de fato.   

 

A Lei do Divórcio permitiu, ainda, ao cônjuge não-guardião, o direito de companhia, 

visita e fiscalização. 

 

 Segundo Silvana Carbonera,313 apesar da adoção do princípio da dissolubilidade do 

vínculo conjugal indicar uma significativa transformação no direito de família, as linhas 

gerais do modelo jurídico codificado da guarda haveriam sido conservadas. 

 

A guarda era definida de acordo com a responsabilidade dos cônjuges pelo fim do 

casamento, pelo melhor interesse da criança e pela preferência à mãe de exercê-la. 

  

A Constituição Federal de 1988 admitiu a pluralidade de modalidades de estruturas 

familiares, atribuiu a homens e mulheres os mesmos direitos de exercício alusivos à sociedade 

conjugal e priorizou os direitos da criança e do adolescente, proibindo quaisquer designações 

discriminatória, atinentes a ela, questões mais tarde enfatizadas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

 

                                                 
312 Art. 40 da Lei de Divórcio. 
313 CARBONERA, Silvana, op. cit., p. 111. 
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Passa-se agora à valorização dos membros da família e não mais a preocupação da 

manutenção do casamento. Os papéis do homem e da mulher, que eram pré-definidos, agora 

se misturam, diante da igualdade de direitos e deveres relativos à sociedade conjugal.  

 

Silvia Pimentel, Beatriz Di Giorgi, e Flávia Piovesan314 realizaram uma pesquisa em 

torno de decisões judiciais, com o intuito de analisar quais as tendências adotadas nesse 

período anterior ao advento do novo Código Civil de 2002, entre as décadas de 70 e 90. 

Concluiram que, antes da Lei do Divórcio, as decisões, embasadas nos princípios de direito 

natural, tenderiam a atribuir a guarda dos filhos menores, em caso de separação, à mãe o que 

não contrariava o direito positivo. Só em casos excepcionais se decidiria diferente. Segundo 

as autoras, camuflados pela preocupação de assegurar o melhor interesse da criança, criar-se-

ia na verdade um estereótipo da figura da mulher. Uma minoria de decisões diferenciaria a 

vida sexual da mulher e sua capacidade de ser boa mãe.  

 

A Lei do Divórcio não haveria apresentado uma ampla e significativa repercussão nos 

julgados, apenas a predominância da busca do melhor interesse da criança, que se tornaria 

concepção determinante nas soluções judiciais acerca da guarda dos filhos.  

 

Com a Constituição Federal de 1988, haveria sido reforçada a prevalência do interesse 

da criança em consonância com os valores sociais, e avaliações de cunho moral voltadas ao 

comportamento da mulher seriam minimizadas frente ao melhor interesse dos filhos, mas 

ainda seria predominante a concepção de que à mãe biológica deveria ser conferida a guarda, 

exceto em situações limite. 

  

Na década de 90, encontramos decisões que conferem a guarda dos filhos aos pais, 

mas, ainda, como uma tendência minoritária e sempre para suprir a impossibilidade da mãe 

quando gravemente prejudicial aos filhos, pois “mesmo o comportamento social irregular da 

guardiã não vem se prestando a permitir a alteração da guarda”.315 

                                                 
314 PIMENTEL, Silvia, DI GIORGI, Beatriz e PIOVESAN, Flávia. A figura. Personagem mulher em processos 
de família. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1993, p.11 a 55. 
315 MALHEIROS, Fernando. Os Princípios e a Casuística na Guarda de Filhos. In: NERY JÚNIOR, Nelson e 
ANDRADE NERY, Rosa Maria (coords). Revista de Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 10, 
abr/jun. 2002, p.110. 
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A dinâmica do mundo atual demanda novas possibilidades de determinação da guarda. 

O melhor interesse da criança e a lei permitem soluções diversas, dentre elas a guarda 

compartilhada; contudo, poucas decisões têm afrontado a instituição da guarda exclusiva.   

  

 Depara-se em sua maioria com uma guarda atribuída à mãe em que o pai se isenta da 

responsabilidade que o poder familiar lhe impõe, e o melhor interesse da criança fica 

prejudicado diante do afastamento que o sistema de visitas leva à relação entre pais e filhos. 

 

De acordo com José Lamartine e Francisco Muniz316, atualmente exige-se para os pais 

“pelo menos uma igualdade de oportunidade, uma oportunidade de igualdade de possibilidade 

à obtenção da guarda do filho”. Razão pela qual o novo Código Civil deixou de atribuir a 

guarda apenas à mãe, quando ambos forem culpados no fim da união do casal.317 

 

2 Guarda no novo Código Civil 

 

A sociedade de hoje divide-se entre o paradigma da família patriarcal e a nova 

realidade que se instala. A igualdade entre homens e mulheres no tocante a seus papéis dentro 

da família, a noção de filiação desassociada do casamento e os interesses das crianças como 

prioridade absoluta, conceitos trazidos pela Constituição de 1988, interferem na forma como a 

família se estruturará, bem como as decisões a respeito da guarda de filhos, e o novo Código 

Civil de 2002 traz algumas importantes modificações neste tocante quando da ruptura 

familiar, não obstante ainda hoje se atribuir à mãe a responsabilidade de assumir sozinha esta 

tarefa, impedindo o pai de um convívio maior com seu filho, sem motivos que justifiquem 

esta divisão, prejudicando o melhor interesse da criança. 

 

Na legislação atual, a guarda dos filhos obedece ao princípio do melhor interesse da 

criança. Como visto, a priori, o melhor interesse da criança é estar em companhia e sob a 

guarda de seus pais, os maiores interessados em sua proteção, e assim determina o Código 

Civil vigente . 

 

                                                 
316 OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de e MUNIZ, Francisco José Ferreira, op. cit. p. 455. 
317 Código Civil art. 1.584. 
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É dever dos cônjuges, na constância do casamento, e dos companheiros durante a 

união estável, conforme arts. 1.566, IV e 1.724, respectivamente, do Código Civil, reforçando 

a determinação do art. 1.631 que atribui o poder familiar aos pais, na falta de um o outro 

poderá exercê-lo com exclusividade. O novo Código passou a admitir a união estável como 

entidade familiar, conforme manda a Constituição. 

 

Até então em havendo conflito, os pais recorrem ao juiz que solucionará a discórdia.  

 

Quando os pais não vivem mais juntos ou nunca viveram surge o problema, que traz 

conseqüências ao bem-estar físico e psíquico dos filhos, razão pela qual deve-se analisar caso 

a caso, porém, a legislação civil apresenta algumas alternativas de proteção à criança como 

solução do problema.  

 

2.1 Separação judicial por mútuo consentimento e divórcio consensual direto 

 

 Quando há a dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal sendo a separação 

judicial ou o divórcio direto consensuais, observa-se o que os cônjuges acordarem quanto à 

guarda dos filhos. Assim determina o novo Código, no art. 1.583, que acrescentou o divórcio 

direto ao texto do art. 9° da Lei do Divórcio. 

 

O acordo entre os pais é, quase sempre, a melhor alternativa, pois a criança não é alvo 

da discórdia entre eles, fazendo com que a solução do problema torne-se mais rápida e 

conseqüentemente menos prejudicial aos filhos. Apesar de o art.1.586 permitir ao juiz decidir 

de maneira diferente a bem dos filhos, aquele deverá, porém, sempre que possível, respeitar o 

que os pais acordarem. Ninguém melhor do que os pais para buscar a felicidade dos filhos. 

Eduardo Leite afirma que o acordo é sempre o melhor caminho a se buscar: 

 

O acordo entre os pais sobre a guarda dos filhos é, indiscutivelmente, a 
solução ideal, embora nem sempre corresponda ao melhor interesse dos 
filhos, porém, permanece sendo ideal porque evita a imposição de uma 
decisão judicial, sob todos os aspectos menos desejável, porque alheia ao 
ambiente familiar.318 

 
                                                 
318 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p.256. 
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Neste sentido também Clóvis Beviláqua:  

 

Desde que os progenitores, que se separam, combinam o modo de ter os 
filhos em sua companhia, a lei deve respeitar-lhes a vontade. A lei lhes 
confere o pátrio poder em atenção aos filhos e ainda em atenção aos filhos, 
permite-lhes, quando já não os podem conservar ao lado e sob as vistas 
zelosas de ambos, que pactuem sobre o modo de os guardar.319 

 

A lei não restringiu aos pais as espécies de guarda que deverão adotar, o que nos leva a 

concluir que a guarda pode ser exclusiva do pai ou da mãe alternada, ou compartilhada, 

cabendo aos pais decidirem o que melhor atenderá seus filhos. Lembre-se que a decisão dos 

pais, porém, está limitada ao melhor interesse dos filhos, que precisa estar resguardado. 

 

2.2 Separação ou divórcio litigioso 

  

 Sempre que não haja acordo entre os pais, quando da decretação da separação judicial 

ou do divórcio, a guarda dos filhos será entregue a quem revelar melhores condições, manda o 

art. 1.584 do Código Civil. Portanto, em não havendo acordo, a guarda será exclusiva do pai 

ou da mãe que tiver melhor condição de exercê-la. 

 

 As melhores condições para exercer a guarda não se restringem a condições 

financeiras ou psicológicas ou qualquer outra, mas ao conjunto positivo de todos os requisitos 

essenciais para se guardar e educar uma criança. Afinal, ainda resta ao outro genitor, que não 

detém a guarda, obrigações para com seus filhos, como, por exemplo, o dever de prestar 

alimentos, não sendo então falta de condição financeira a determinante na decisão da guarda 

dos filhos e a de visita. Deve-se entender como melhores condições aquelas que melhor 

atenderem ao interesse dos filhos.320 

 

                                                 
319 BEVILÁQUA, Clóvis. Op. cit., p. 223. 
320 Este foi o entendimento, aprovado por unanimidade, na reunião realizada em setembro de 2002, pelo Centro 
de Estudos da Justiça Federal com apoio do STJ, com vistas à discussão, pela comunidade jurídica brasileira, do 
sentido da construção hermenêutica a partir do novo Código Civil. FACHIN, Luiz Edson, Código Civil 
Comentado..., p. 267 e 268.   
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 Excluiu-se o critério da culpabilidade dos pais, reflexo da nova visão de que a relação 

entre os pais difere da relação entre estes e seus filhos. Nem sempre o cônjuge culpado 

apresentava melhores condições para exercer a guarda.  

 

  Uma terceira pessoa, que não os pais, pode manifestar melhores condições. 

Verificando-se que, na separação ou divórcio litigiosos, os filhos não devem permanecer com 

o pai ou com a mãe, a guarda poderá ser deferida à pessoa que revele compatibilidade com a 

natureza da medida, levando em conta, preferencialmente, o grau de parentesco e a relação de 

afinidade e afetividade.  

 

A guarda exclusiva não atinge o poder familiar do não guardião que, como dito, 

continua com alguns poderes e deveres para com seus filhos, extremamente reduzidos, mas 

presentes. 

 

2.3 Separação de corpos 

 

 O art. 1.585 regula a guarda dos filhos na medida cautelar de separação de corpos, 

visando proteger os filhos contra uma eventual discórdia dos pais que possa atingi-los. 

  

No caso de uma medida cautelar de separação de corpos, aplicar-se-á a guarda 

conforme as disposições do art. 1.584, ou seja, em não havendo acordo, será deferida a quem 

apresentar melhores condições. Se nenhum dos pais apresentar condições de permanecer com 

os filhos, o juiz poderá decretá-la para outra pessoa compatível com a natureza da medida. 

 

Na ação cautelar de separação de corpos suspende-se o dever dos cônjuges de 

coabitação até que seja ajuizada a ação principal de separação litigiosa, devendo a guarda dos 

filhos ser analisada mais uma vez na ação principal.    

 

Há um entendimento jurisprudencial e doutrinário, ainda voltado à determinação da 

Lei do Divórcio, de que deve permanecer o status  quo, para evitar mudanças que muitas 

vezes são prejudiciais à criança, “quando a guarda é requerida no pressuposto de uma 
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preexistente separação de fato, a tendência é manterem-se as coisas como estão, até que se 

dissolva a sociedade através da separação judicial”.321 

 

2.4 Invalidade do casamento 

 

 No caso de casamento nulo ou anulável, em não havendo acordo, a guarda será 

atribuída a quem revelar melhores condições, podendo ser atribuída a terceiro quando os 

filhos não puderem permanecer nem com o pai nem com a mãe. Isto porque, o Código através 

do art. 1.587, ordena, no caso de invalidade, que se observem o disposto no art. 1.584 e 

também deverá, nos casos de invalidade, observar o disposto no art. 1.586, em que por 

motivos graves o juiz pode decidir diferente do determinado em lei. 

 

 O Código envolve as situações de anulação e de nulidade, fazendo uso da expressão 

invalidade, garantindo a todos os filhos de casamentos inválidos uma proteção como se válido 

o casamento fosse. 

 

 Se de má-fé ou boa-fé dos cônjuges os efeitos civis do casamento sempre aproveitarão 

aos filhos.322    

 

2.5 União Estável 

 

 A guarda dos filhos é dever de ambos os companheiros durante a sua união, porém, 

quando da sua dissolução a lei é omissa. Sendo a união estável reconhecida pela Constituição 

Federal como entidade familiar e garantida aos filhos a convivência familiar, deve recorrer-se 

aos critérios adotados no fim do casamento.  

 

Portanto, acordando os pais prevalecerá o que for por eles determinado, porém, se 

houver litígio, a guarda será atribuída a quem apresentar melhores condições, lembrando que 

                                                 
321 CAHALI, Yussef  Said. Divórcio e separação. 9. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000, p. 
495. 
322 Art. 1.561, §1° e §2° do Código Civil. 
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o juiz poderá a bem dos filhos decidir diferente do estabelecido em lei. Aqui também poderá 

atribuir-se a guarda a terceiro, se não for possível ser exercida pelos pais. 

   

2.6 Pais que nunca conviveram 

 

 Ao analisar os filhos de pais que nunca coabitaram, surge a questão do 

reconhecimento. 

 

 Conforme o art. 1.612 do Código Civil, o filho ficará sob a guarda exclusiva de quem 

o reconheceu. Se ambos os pais o reconhecerem, prevalecerá o que os mesmos houverem 

acordado e, em não havendo acordo, sob a guarda de quem melhor atender aos seus 

interesses. 

 

 A lei silencia quanto à possibilidade do juiz decidir diferente, no melhor interesse da 

criança, mas concordamos com Paulo Lôbo ao afirmar que: 

 

Em qualquer circunstância, a decisão judicial deve fazer concretizar o 
melhor interesse do menor, referido no artigo, e o princípio da prioridade 
absoluta da criança e do adolescente, estabelecido no artigo 227 da 
Constituição. Significa dizer que o acordo não prevalece sobre o princípio; 
em outras palavras, o acordo depende de satisfazer ao princípio, 
especialmente tendo em vista as circunstâncias de os pais não terem 
convivência mútua e as relações de afeto que tenham sido construídas com o 
ambiente familiar de um dos genitores antes do reconhecimento feito pelo 
outro.323 
 

O Código Civil, no art. 1.611, proíbe o filho havido fora do casamento, reconhecido 

por um dos cônjuges, de residir no lar conjugal sem o consentimento do outro. Segundo Caio 

Mário, nem o fato de saber de sua existência ao casar, seria razão para presumir o 

consentimento do outro cônjuge. Para o jurista, não seria conveniente ao filho permanecer 

num lar onde fosse objeto de discórdias, que reverteriam, “as mais das vezes, sobre sua 

                                                 
323 LÔBO, Paulo Luiz Netto, Código Civil comentado..., p.121. 



 152

cabeça”.324 Ele comenta que o art. 15 do Decreto-Lei n. 3.200/41 completaria a medida 

protetora325: 

 

Se um dos cônjuges negar seu consentimento para que resida no lar conjugal 
o filho natural do outro, caberá ao pai ou à mãe, que o reconheceu, prestar-
lhe, fora do seu lar, inteira assistência, assim como alimentos 
correspondentes à condição social em que viva, iguais aos que prestar ao 
filho legítimo, se os tiver.  

 

Observe-se que o Código proíbe a residência do filho no lar do genitor casado que o 

reconheceu, mas não proíbe que ele compartilhe a guarda com o outro genitor. 

 

O art. 1.616 do Código Civil afirma que “a sentença que julgar procedente a ação de 

investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento; mas poderá ordenar que o filho 

se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade”. 

  

Não se deve atribuir a guarda de uma criança ao pai que não tem interesse em assumí-

la, o que não o isenta dos outros atributos do poder familiar, porque a guarda, não obstante 

seja sua obrigação, visa ao melhor interesse da criança. Conforme Caio Mário326, nestes casos 

presumir-se-ia que o genitor não teria pelo filho o afeto necessário, para que se pudesse dele 

esperar carinho e dedicação, o que não tornaria conveniente mantê-lo em sua companhia. 

 

2.7 Possibilidade de decidir diferente a bem dos filhos 

 

A guarda dos filhos quando do fim ou invalidade do casamento, ou da dissolução da 

união estável poderá ser decidida pelos pais sempre que estejam de comum acordo, podendo 

estes adotar qualquer espécie de guarda que entendam ser mais apropriada ao seu caso.  

 

Na hipótese de litígio, a lei manda que a guarda seja exclusiva de quem apresentar 

melhores condições de exercê-la. 

 

                                                 
324 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Reconhecimento de Paternidade e Seus Efeitos. Rio de janeiro: Forense, 
2001, p. 213.  
325 Ibidem, p.213. 
326 Ibidem, p.213. 



 153

Segundo José Lamartine e Francisco Muniz,327 todos esses critérios seriam gerais e 

abstratos. O legislador partiria do princípio de que tais critérios seriam os mais adequados 

para atender ao interesse do filho menor. Porém, sempre que não atenda aos interesses da 

criança no caso concreto, deve-se decidir diferente. 

 

Por isso, em qualquer dos casos, sempre que por motivos graves, estes auferidos e 

valorados através de critério discricionário, poderá o juiz decidir de maneira diferente do que 

a lei determina, visando ao melhor interesse dos filhos. “Como se trata de crianças e não de 

objetos, em muitos casos o juiz pode decidir contrariamente ao que a lei estabelecer”.328   

 

Portanto, sempre que entender que por um motivo grave for melhor para os filhos, o 

juiz poderá decidir de modo contrário ao acordo dos pais ou ainda decidir uma guarda 

diferente da guarda exclusiva, nos casos em que haja desavenças.  

 

Observe-se que o capítulo legal intitula-se da proteção da pessoa dos filhos. O art. 

1.586 permite ao juiz decidir diferente do que a lei manda, a bem dos filhos, sempre que 

houver motivos graves. Silvana Carbonera afirma que, neste contexto, a relação conjugal 

ganharia maior destaque do que o interesse do próprio filho que só teria a seu favor critério 

decisório diante de motivos que ao juiz parecessem graves. Caso contrário aplicar-se-ia a 

lei.329  

 

O juiz deve estar apto a decidir diferente sempre que a bem dos filhos. De acordo com 

Luiz Edson Fachin: 

 

A Constituição Federal de 1988 prevê que a garantia dos direitos da criança 
e do adolescente coloca-se como ‘prioridade absoluta’. Ao fazê-lo, 
estabelece critério hermenêutico a nortear o intérprete quando do exame de 
situações que envolvem a criança e o adolescente.330  

 
 

                                                 
327 OLIVEIRA, José Lamartine Correa e MUNIZ, Francisco José Ferreira, op. cit., p. 453. 
328 DE CAMARGO, Joecy Machado. Guarda e Responsabilidade. In: WAMBIER, Tereza Arruda Alvim e 
LEITE, Eduardo de Oliveira (coords.). Repertório de Doutrina sobre Direito de Família: aspectos 
constitucionais, civis e processuais, v. 4. São Paulo: Revista dos tribunais, 1999, p. 259. 
329 CARBONERA, Silvana, op. cit.,  p. 114. 
330 FACHIN, Luiz Edson, Código Civil Comentado..., p.257. 
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Yussef Cahali331 assim o faz e interpreta que os motivos graves, previstos na ressalva 

legal, seriam aqueles que dissessem respeito ao interesse da prole. Para ele, todas as regras 

anteriores tornar-se-iam relativas, na medida em que passaria aos tribunais o encargo de 

pesquisar a solução que melhor atendesse aos interesses dos filhos.  

 

2.8 Novas núpcias do guardião 

 

A lei não impede que aquele que detém guarda dos filhos possa contrair novas 

núpcias. Poderá casar novamente e manter consigo a guarda. E de acordo com o art. 1.588, 

para que lhe sejam retirados os filhos, é preciso que se faça através de mandado judicial que 

prove que não são tratados convenientemente. 

 

O Código Civil fala em novas núpcias, mas deve-se entender que em qualquer 

relacionamento estaria preservado o direito dos pais e dos filhos de estarem juntos, como, por 

exemplo, em união estável ou mesmo em concubinato impuro. 

 

3 Possibilidade jurídica da guarda Compartilhada no Direito Brasileiro 

   

A legislação brasileira não proíbe a guarda compartilhada. Não há disciplina legal da 

guarda compartilhada, mas também não há nenhuma restrição. Segundo Waldyr Grisard: 

 

Embora inexista norma expressa, nem seja usual na prática forense, a guarda 
compartilhada mostra-se lícita e possível em nosso direito... se não existem 
regras proibitivas à aplicação do modelo, por outro, a escassa doutrina nem a 
jurisprudência a repelem.332  

 

Numa adequação aos fatos, a guarda compartilhada seria o arranjo mais apropriado, 

pois mantém o exercício em comum do poder familiar após a ruptura. A guarda compartilhada 

é possível através de vários dispositivos legais. A Lei não apresenta nenhum impedimento 

para a guarda compartilhada. 

 

                                                 
331 CAHALI, Yussef Said, Divórcio e separação, p. 932. 
332 GRISARD FILHO, Waldyr,op. cit., p. 143. 
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Constitucionalmente está assegurado a homens e mulheres, pelo art. 5°, I, os mesmos 

direitos e deveres, inclusive os referentes à sociedade conjugal, parágrafo 5° do art. 226. A 

Constituição, ainda no art. 226, afirma que a família, base da sociedade, tem especial proteção 

do Estado e em seu art. 227, assegura à criança, com prioridade absoluta, o direito à 

convivência familiar. A guarda compartilhada é uma forma de manter vivos os laços 

familiares, de reorganizar a família após a ruptura do casal. Com a guarda compartilhada se 

constrói uma estrutura para a família rompida, mantendo o contato entre seus membros. É 

uma forma de manter viva a família, de protegê-la. No art. 229, a Constituição atribui aos pais 

e não aos cônjuges o dever de assistir, criar e educar os filhos, que só será possível após a 

ruptura se a guarda não for exclusiva.  

 

O Estatuto da Criança e do Adolescente reitera a Constituição assegurando com 

prioridade, absoluta, à criança o direito à convivência familiar e acrescenta, no art. 19, o 

direito de ser criada e educada no seio de sua família. Quando um casal se separa rompe a 

estrutura familiar, mas não se deve esquecer que, para a criança os pais são a sua família e a 

ela deve ser assegurada, sempre que não seja prejudicial a seus interesses, ser criada e 

educada pelos dois. A guarda compartilhada tem também assegurada sua aplicação através do 

Estatuto, quando o art. 22 incumbe aos pais, e não aos cônjuges ou companheiros, o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores. Para Graça Conde333, o art. 22 do Estatuto 

traria os meios legais para se aplicar a guarda compartilhada. Sua aplicação estaria clara na 

letra da lei. 

 

O Código Civil também não impede a opção pela guarda compartilhada. Desde o 

Código de 1916, é permitido aos pais acordarem, quando consensual a separação, sobre a 

guarda dos filhos. Com o novo Código, tanto na separação como no divórcio direto, podem os 

pais acordar o arranjo de guarda que melhor entenderem para sua família, entre eles a guarda 

compartilhada. A cultura da época fez com que as decisões, após o Código de 1916, fossem 

exclusivamente atribuídas aos pais, e, posteriormente à mãe. Hodiernamente, os parâmetros 

são outros e a lei permite uma melhor adaptação quando da atribuição da guarda às 

necessidades atuais, que se direcionam no sentido de compartilhá-la.  

                                                 
333 CONDÉ, Graça. CEPAD. Guarda Compartilhada (gravação de vídeo). Rio de Janeiro: A produtora, 1998. 
vhs, son., color. (Direito de Família: Novas tendências; 66). 
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Há uma necessidade de adaptar a lei a cada caso.334 O juiz, ao decidir, deve interpretar 

os textos levando em conta as necessidades sociais. O art. 5° da Lei de Introdução ao Código 

Civil prescreve que “Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e 

às exigências do bem comum”, portanto ao interpretar o direito, segundo Vicente Ráo335, após 

encontrado e fixado o sentido do preceito normativo, restaria ao intérprete adaptar o sentido, 

assim extraído e verificado, às realidades e necessidades sociais.   

 

Quando a separação for litigiosa, o Código manda que a guarda seja exclusiva do 

genitor que apresentar melhores condições de exercê-la. Seria um impedimento à guarda 

compartilhada, quando não houvesse acordo entre os pais. Contudo, o poder discricionário do 

juiz decidir diferente do que foi determinado, através do art. 1.586, possibilita uma decisão a 

favor da guarda compartilhada, se vislumbrar motivos graves e entender que seria melhor para 

interesse dos filhos, mesmo que assim não acordem os pais. “Nosso Direito favorece a 

modalidade de guarda compartilhada, reafirmando a discricionariedade do Juiz nessa 

matéria”.336 

 

Esta discricionariedade do juiz permite também que decida diferentemente, se ele 

entender que seria prejudicial à criança, mesmo os pais optando por uma guarda 

compartilhada. 

 

Quando a separação acontecer de fato, quando o casamento for inválido ou quando 

ocorrer a dissolução da união estável, seguem-se as mesmas diretrizes. 

 

O fim da atribuição da guarda ao genitor que não deu causa à separação, pelo novo 

Código Civil, favorece a uma guarda compartilhada, pois esta é uma maneira natural de 

superar a culpa no casamento. Para Eduardo de Oliveira Leite: 

 

                                                 
334 As novas doutrinas de hermenêutica jurídica ao “interpretar as normas e decisões judiciais, procuram 
investigar as circunstâncias concretas e problemáticas de cada caso”. MONTORO, André Franco. Introdução à 
Ciência do Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1993, p.379. 
335 RÁO, Vicente. O Direito e a vida dos Direitos. 4. ed. anotada e atualizada por Ovídio Rocha Barros 
Sandoval. v. I. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 490.  
336 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit., p. 145. 
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Na medida em que a noção de culpa – tendente a realçar as figuras de autor e 
réu – tende a ser substituída pela do desentendimento, o divórcio tende a 
abrandar a ruptura, não mais instigando as partes uma contra a outra, mas 
favorecendo a mediação e o acordo. E, dentro desta nova concepção, os 
casais evitam a guarda isolada, ou dividida.337 

 

Já no que diz respeito a pais que tiveram um relacionamento eventual, o art. 1.612 do 

Código Civil manda que, se ambos os pais reconhecerem os filhos, a guarda seja atribuída a 

quem apresentar melhores condições, ou seja, determina que a guarda seja exclusiva. Mesmo 

assim a guarda compartilhada estaria assegurada pela Constituição Federal e pelo Estatuto que 

atribuem aos pais o dever de criação, educação e guarda. 

  

 Por fim, está assegurada a aplicação da guarda compartilhada através do art. 1.579, ao 

afirmar que “o divórcio não modificará os direitos e deveres dos pais em relação aos filhos” e 

do art. 1.632 ao garantir que “a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável 

não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de 

terem em sua companhia os segundos”. 

 

Portanto, a única barreira que a guarda compartilhada enfrenta no Direito Positivo 

Brasileiro é o desconhecimento dos intérpretes a seu respeito.338 

 

A guarda compartilhada é, pois, permitida no direito brasileiro, mas apresentando-se 

como uma alternativa a mais de arranjo de guarda a ser aplicada no caso concreto.  

 

  4 Projetos de Lei 
 

Apesar de o Código Civil não proibir o instituto da guarda compartilhada, a criação de 

uma lei que admitisse sua aplicação impulsionaria as partes e a Justiça a decidir a seu favor. A 

falta de uma legislação permitindo o instituto deixa os envolvidos apreensivos na sua 

aplicação. Uma norma expressa da guarda compartilhada tornaria o instituto mais conhecido, 

evitando a comum confusão com a guarda alternada. Estabeleceria os pressupostos para sua 

determinação e em que critérios seria aceita, adequando-a à realidade do nosso país.  
                                                 
337 LEITE, Eduardo de Oliveira, Famílias Monoparentais..., p. 264. 
338 De acordo com Karen Salles, “constata-se a necessária adequação das normas jurídicas às intenções sociais, 
não sendo permissível adormecer-se sobre arraigadas raízes”. SALLES, Karen R. P. N. Guarda Compartilhada. 
2. ed. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 2002, p. 109.  
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Segundo Alexander Hillery II 339, leis a respeito da guarda compartilhada seriam uma 

forma de encorajar a cooperação entre os pais, porque estabeleceriam modelos de conduta e 

comportamento. Nos países onde a guarda compartilhada é expressamente aceita é mais 

comum a sua ocorrência.  

 

Atualmente tramitam em apenso no Congresso Nacional, dois Projetos de Lei 

instituindo a guarda compartilhada. Um é o projeto n. 6.350/02 de autoria do Deputado 

Federal Tilden Santiago:  

Projeto de Lei n. 6350, de 2002/ Tilden Santiago.  

Define a guarda compartilhada.  

Congresso Nacional decreta: 

1 Esta Lei define a guarda compartilhada, estabelecendo os casos em que 
será possível. 
2 Acrescentem-se ao Art. 1583 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, os 
seguintes parágrafos: 
"Art. 1583 
....................................................................... 
§1º O juiz, antes de homologar a conciliação , sempre colocará em evidência 
para as partes as vantagens da guarda compartilhada. 
§ 2º Guarda compartilhada é o sistema de co-responsabilização do dever 
familiar entre os pais, em caso da ruptura conjugal ou da convivência, em 
que os pais participam igualmente da guarda material dos filhos, bem como 
os direitos e deveres emergentes do poder familiar." 
3 O Art. 1584 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 
"Art. 1584 Declarada a separação judicial ou o divórcio ou separação de fato 
sem que haja entre as partes acordo quanto à guarda dos filhos, o juiz 
estabelecerá o sistema da guarda compartilhada, sempre que possível, ou, 
nos casos em que não haja possibilidade, atribuirá a guarda tendo em vista o 
melhor interesse da criança." 
§ 1º A Guarda poderá ser modificada a qualquer momento atendendo sempre 
ao melhor interesse da criança. 
Art. 4º Esta lei entra em vigor no dia 10 de janeiro de 2003. 

Este projeto apresenta como pontos positivos a definição de guarda compartilhada e a 

determinação para que os juizes explicitem às partes suas vantagens, e, havendo acordo entre 

os pais, estabeleçam esse sistema. Pelo projeto, em casos de separação litigiosa, ficará a 

                                                 
339 HILLERY II, Alexander, op. cit., p. 50. 
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critério do juiz a determinação da guarda compartilhada, sempre que possível. Quanto à 

alternância de residências, ficou a critério do juiz também.  

 

Segundo o autor do projeto, este seria simples, “apenas definindo a guarda 

compartilhada e tornando-a o sistema recomendável, sempre que possível, por avaliação do 

juiz”.340 Para Cláudia Batista Lopes341, a aprovação desse projeto significaria um avanço das 

normas legais de direito de família, passando-se definitivamente a enxergar os interesses da 

criança como os que de fato devem ser protegidos. 

 

 Entretanto, o texto do projeto determina que a guarda compartilhada seja decidida 

sempre que possível, mas não estabelece quando será possível, estabelecendo quais seus 

pressupostos. Segundo Débora Brandão342, o uso inadvertido, irresponsável e sem critério da 

guarda compartilhada por pessoas despreparadas poderia levá-la ao descrédito perante a 

população.  

 

O outro projeto é o do Deputado Federal Feu Rosa, que determina apenas o acréscimo 

de um parágrafo único no qual se permite, expressamente, a guarda compartilhada se houver 

acordo dos pais neste sentido: 

 
Projeto de Lei n. 6315/2002 / Feu Rosa. 
 
Altera dispositivo do novo Código Civil  
 
O Congresso Nacional decreta: 
 
Art. 1º Esta lei tem por objetivo instituir a guarda compartilhada dos filhos 
menores pelos pais em caso de separação judicial ou divórcio. Art. 2º O art. 
1.583 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 passa a vigorar acrescido 
do seguinte parágrafo único: 
Art. 1583.............................................  
Parágrafo único. Nesses casos poderá ser homologada a guarda 
compartilhada dos filhos menores nos termos do acordo celebrado pelos 
pais. 
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

                                                 
340 SANTIAGO, Tilden. Sala das Sessões, em 24 de janeiro de 2002. Disponível em: 
www.paisparasemprebrasil.org.br. Acesso em: 03 fev. 2004. 
341 LOPES, Claudia Baptista, op. cit.   
342 BRANDÃO, Débora. Disponível em: www.mundojurídico.adv.Br/html/artigos/documentos/texto/436.htm. 
Acesso em: 23 jan. 2004. 
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O projeto é simples e deixou a cargo da doutrina estabelecer o conceito e os 

pressupostos para opção da guarda compartilhada, mas já determinou de antemão que só 

poderá ser aplicada se for acordada entre os pais.  

 

 Em ambos os projetos falta uma determinação quanto à mediação, que, como já visto, 

é tão importante para decidir-se a respeito da guarda e em especial a respeito da guarda 

compartilhada. Em nenhum a guarda compartilhada é uma presunção, o que seria mais 

apropriado, como se verá adiante. Nos projetos, a guarda compartilhada aparece como uma 

alternativa, mas isto não retira o seu valor, sendo ambos, mesmo assim, de grande 

importância, pelos motivos anteriormente apresentados. 
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CAPÍTULO VIII 

DECISÃO DA GUARDA COMPARTILHADA 

 

1 Decisão da guarda de filhos 

1.1 Decisão casuística 

 

 A decisão concernente à guarda de filhos é matéria de extrema delicadeza, pois 

determina o destino de pessoas que não têm capacidade de decidir seu futuro. Sua 

personalidade está ainda em desenvolvimento e poderá ser afetada dependendo da decisão a 

ser tomada, o que também compromete o futuro da própria sociedade.   

 

 Assim sendo, deve-se considerar o aspecto multidisciplinar que a decisão da guarda 

apresenta. Deve ser orientada por critérios psicológicos e pelos aspectos sociais e culturais de 

cada região, devendo ser uma decisão baseada nos fatos apresentados, porque busca o melhor 

interesse da criança. Cada caso é um caso, e isto deve ser levado em consideração ao se 

decidir a guarda de filhos, quando os pais não mais vivem juntos ou nunca viveram. A decisão 

vai depender de cada situação. Não se pode preferir um padrão de decisão, afinal as 

circunstâncias diferentes exigem decisões diferentes. Deve-se direcionar a decisão para aquela 

criança naquele momento, visualizando o que até então é o que melhor atende a seus 

interesses. 

 

 O Código Civil permite a adaptação ao caso concreto, ao determinar a possibilidade de 

os pais acordarem a modalidade de guarda, ao juiz de decidir qual dos pais demonstra 

melhores condições, e ao admitir, ainda, a possibilidade de o juiz, mesmo que contrarie o 

determinado por lei, tomar decisão diferente a bem dos filhos. Conseqüentemente, a guarda 

pode ser conjunta, alternada, única do pai, única da mãe ou, até mesmo, de terceiros, o que vai 

caracterizar sua opção é a situação de cada criança. 

 

 Fernando Malheiros defende que: 

 

Considerando o feixe de situações que devem fomentar a reflexão sobre o 
tema, fica muito difícil a busca axiomática, posto que quase sempre a 
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solução haverá de ser casuística, respondendo às peculiaridades de cada 
circunstância, fazendo tender ao infinito o exame do problema343.  

 

 A decisão pode ser através da homologação, pelo juiz, do que fora acordado entre os 

genitores, ou a solução de um litígio. 

 

 Considerando que o ideal para o menor seria não estar envolvido em disputas judiciais 

e sob a guarda de ambos os pais que vivessem juntos, percebe-se que nenhuma decisão irá 

alcançar o que de fato seria o melhor interesse da criança. Deve-se, portanto, optar pela 

modalidade de guarda que se aproxime o máximo possível desse ideal e, quando não for 

possível como, por exemplo, quando os pais não estão aptos a exercer o poder familiar, que 

preserve ao máximo o bem estar físico e psicológico da criança, aquilo que, nesta situação, é o 

mais interessante para ela.   

 

 Seguindo orientação de Silvana Carbonera, após análise de todos os aspectos 

apresentados pelo caso concreto, o juiz proferiria uma decisão singular, própria somente para 

aquela situação, que não poderia servir como pré-modelo para outras, mas sim como fonte de 

argumentação em casos que se apresentem semelhantes344. 

 

 Deve-se atribuir ao juiz “poder de decisão dotado de certa flexibilidade para permitir 

que aplique, com espírito prático voltado para o interesse dos filhos, as normas legais”.345 

 

Essa casuística se demonstra clara na análise da jurisprudência. Diversas são as formas 

como a guarda de filhos tem sido decidida. Não obstante a guarda exclusiva atribuída à mãe 

represente a maioria das decisões, a necessidade precípua de atender primeiramente ao 

interesse dos filhos obriga o juiz a uma decisão baseada nas circunstâncias apresentadas a 

cada caso, o que propicia soluções distintas. Portanto, há decisões que dividem a guarda de 

filhos entre os pais , a atribui exclusivamente a um deles, ao irmão mais velho, conjuntamente 

entre os pais, entre os pais e os avós ou ainda de forma alternada. 

 

                                                 
343 MALHEIROS FILHO, Fernando, op. cit., p. 107 
344 CARBONERA, Silvana Maria, op. cit., p. 147. 
345 GOMES, Orlando, op. cit., p. 268. 



 163

1.2 Fatores considerados na decisão da guarda em busca do melhor interesse da criança 

 

O foco da decisão de guarda é a criança, então, será atribuída de acordo com o 

interesse dela, pela sua fragilidade como menor e pelo seu sofrimento como maior atingida na 

não convivência dos pais. Daí se deduzir que não há uma forma de guarda obrigatória, posto 

que cada criança apresentará interesses diversos, dependendo do caso em si, e que “a 

investigação será essencialmente subjetiva, dependendo dos elementos de que dispõe o juiz e 

da argumentação dos pais”.346 

 

No entanto, a decisão não é feita a qualquer sorte. A atuação do juiz será limitada, 

como dito, por imposição do melhor interesse da criança. Porém, é preciso saber onde se situa 

tal interesse em cada caso, pois “há tantos interesses da criança como crianças”347, e deve 

ainda o juiz “ter em conta que o que está em julgamento são as pessoas e não as instituições 

maternidade e paternidade”.348 Tudo isto exige que sejam seguidas algumas diretrizes, com o 

fim de proteger o infante, pontos que devem ser analisados em toda e qualquer decisão em 

torno da guarda de filhos.  

 

1.2.1 O acordo dos pais sempre que possível 

 

O primeiro ponto a ser observado, ao se decidir a guarda de filhos, é a manutenção do 

que fora acordado pelos pais. O juiz deve procurar manter o acordo dos genitores sempre que 

possível. Para as crianças é mais conveniente viver em harmonia com o que os pais decidiram, 

do que com uma imposição legal que contrarie a opinião destes, obrigando-os a agir 

contrários a sua vontade. Para Eduardo leite, “o acordo entre os pais continua sendo o melhor 

elemento de convencimento do juiz, partindo-se do pressuposto de que ninguém melhor que 

os pais conhece seus filhos e sabe o que é melhor para o futuro dos mesmos”.349  

 

                                                 
346 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais..., p. 197.  
347 SOTTOMAYOR, Maria Clara. Apud CARBONERA Silvana, op. cit., p. 127. 
348 CARBONERA, Silvana, op. cit., p.147. 
349 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais..., p. 198.   
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A vontade dos pais é o ponto de partida para o juiz calcar sua decisão e este deverá 

sempre que possível acatá-la, mas não está obrigado a tal. Os pais envolvidos na disputa e no 

processo de separação podem, em alguns casos, tomar decisões que vão de encontro ao 

melhor interesse da criança. Caberá ao juiz analisar, em cada situação, a capacidade dos pais 

para satisfazer a necessidade dos filhos, levando em consideração a necessidade de cada 

criança, o relacionamento entre pais e filhos, a moradia e condições familiares. 

 

Quando os genitores não chegarem a um acordo, tornando o processo litigioso, a 

decisão caberá unicamente ao juiz, que carecerá de outras diretrizes na formulação de sua 

sentença e tentará buscar o acordo dos pais para uma solução efetiva do caso. 

    

1.2.2 Celeridade do processo 

 

 A demora na decisão pode ser muito prejudicial para os filhos, que ficam em estado de 

ansiedade e expectativa, já que suas vidas estão sem definição, podendo ser alterada a 

qualquer momento. O tempo para as crianças é muito valioso e medido de forma diferente do 

adulto. A espera para a criança é muito mais longa. A demora gera no menor uma adaptação à 

situação presente e se no futuro houver a necessidade de uma posterior modificação, em face 

da decisão final da justiça, a criança terá dificuldades para novamente se adaptar à nova 

situação. 

 

De acordo com Goldestein, Freud e Solnit350, a criança sentiria de modo diferente dos 

adultos; estes mediriam a passagem do tempo pelo relógio e pelo calendário, as crianças 

teriam seu próprio senso íntimo de tempo, baseado na urgência de suas necessidades 

instintivas e emocionais.  Para os autores, as decisões processuais nunca deveriam ultrapassar 

o tempo que a criança suportaria a perda e a incerteza. Independente da causa do dispêndio de 

tempo, os males e benefícios da demora para a criança deveriam ser avaliados, não se 

pretendendo fixar limites de tempo processuais, mas propor que fosse analisado o interesse da 

criança. 

 

 
                                                 
350 GOLDESTEIN Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p. 8, 9, 29 e 30. 
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1.2.3 Manutenção da situação atual da criança 

 

 São danosas para a criança transformações no que concerne à guarda. Não obstante a 

possibilidade de alteração da guarda instituída judicialmente, seja através de decisão ou de 

homologação de acordo, deve-se modificá-la apenas quando estritamente necessário. Deve-se 

até mesmo, se possível, permanecer com a situação de fato que já constitua uma constância 

para ela. Ao se determinar a guarda judicial, “deve-se manter o estado a quo enquanto não 

surgirem motivos que aconselhem sua modificação”.351 A criança, que vive com um dos pais 

ou alternadamente com ambos e que repentinamente tem que alterar o estilo de vida em que 

está inserida, sofre muito com isso. É preciso garantir-lhe uma estabilidade. 

 

Para Arnold Wald, “estando o menor adaptado às condições da vida que lhe 

proporciona o detentor da guarda – seja este pai, mãe ou terceiros – e desde que estas não 

mostrem desfavoráveis a sua formação e bem-estar, a alteração da guarda deve ser evitada”.352 

Ele explica que se evitaria a mudança por entender que esta poderia se revelar mais 

prejudicial ao menor do que a manutenção do status quo e, tão somente, quando se provasse 

que o menor estaria sendo criado em ambiente não recomendável, se deferiria a alteração da 

guarda.  

 

  Só se justifica uma mudança que interfira na vida da criança que seja para o seu 

melhor interesse. 

 

1.2.4 Opinião da criança 

 

 Sempre que possível, a vontade do menor deve ser considerada e acolhida. O Estatuto 

da Criança e do Adolescente determina que a criança seja ouvida quando da sua colocação em 

família substituta, e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança permite e aconselha 

esta análise.353 Já o Código Civil silenciou quanto à possibilidade de ouvir a criança na 

dissolução do casamento e da união estável. 

                                                 
351 TJDF – A1 2001.00.2.007.962-7 (156368) 4 T Rel. Des. Lecir Manoel da Luz – DJU – 07.08.2002. 
352 WALD, Arnoldo, op. cit., p. 171. 
353 Art. 12 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança e art. 28, parágrafo 1° do Estatuto da Criança e 
do Adolescente. 
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  A opinião da criança é importante para ponderar seu exato interesse. Deve-se avaliar 

sua idade e sua aptidão para discernir a respeito. Eduardo Leite informa que o Direito Civil 

faria depender a atuação dos menores em matérias jurídicas através da sua capacidade, de sua 

idade, porém a nova noção de “discernimento” adotada pela Convenção seria mais 

abrangente. Dependeria sua inserção da análise de cada caso.354 Além disto, sua vontade deve 

ser avaliada por psicólogos, profissionais com capacidade para interpretá-la. 

 

 A ouvida da criança não lhe deve ser imposta, pois seria muito sofrido para ela ter que 

optar, muitas vezes entre o pai e a mãe, contra sua vontade, o que neste caso a guarda 

compartilhada evitaria maiores problemas. 

 

 Ao juiz também não se deve obrigar que escute a criança, apenas quando o momento e 

as circunstancias o exigirem, como um componente, entre outros, de averiguação do estado 

social e afetivo de convivência do menor e se a ele não trouxer inconvenientes. 

 

Lembra Maria Inês Link que: 

 

A oitiva da criança, quando possível e conveniente, pela idade deve ser feita 
informalmente, nunca em ambiente de disputa como a sala de audiência, pois 
melhor se conseguirá aferir as reais condições dela, seu grau de equilíbrio 
emocional e a educação, adequação da convivência com cada um dos 
genitores, uma vez que, freqüentemente, não existem elementos 
desabonadores incidindo sobre qualquer dos genitores.355 

  

1.2.5 Análise da capacidade dos pais 

 

 Baseado no melhor interesse da criança como máxima na atribuição da guarda, o juiz 

deve avaliar as condições dos pais para exercê-la. Não podem os genitores, demonstrar 

ameaça à vida e à formação física e psíquica dos filhos. Deve-se confiar, a princípio, ao outro 

genitor e, se não aparecerem aspectos negativos, ambos são aptos a desempenhar a função de 

guardião. 

 

                                                 
354 LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais..., p. 209. 
355 LINK, Maria Inês Clara de Souza, op. cit. p. 30. 
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  A jurisprudência já se posiciona neste sentido, atribuindo a guarda exclusiva a um dos 

pais quando o outro não se apresenta capaz de satisfazer as necessidades da criança.356 

 

 O fato de não se apresentar como bom cônjuge ou companheiro não é por si só razão 

para deixar de atribuir a guarda, e deve ser garantido ao pai ou à mãe inaptos o direito de 

visita, se não for perigoso ou prejudicial ao menor. 

 

1.2.6 Acompanhamento psicológico e social 

 

 O juiz poderá, para efetivamente acolher o interesse do infante, se valer de uma equipe 

interprofissional, de assistentes sociais e psicólogos, a par de outros aspectos que através da 

pesquisa e análise do caso são necessários para a sua decisão. A pesquisa não deve consistir 

no único caminho a ser seguido pelo juiz, mas como um elemento a mais de exame. 

  

 A apreciação social informará as condições de vida, materiais e sociais, que os pais 

irão proporcionar aos filhos. Já o auxílio psicológico não tem como objetivo fazer um 

acompanhamento das partes, mas uma análise de suas características psíquicas, para ajudar o 

juiz na sua decisão, sendo, atualmente, de suma importância, afinal, conforme Guita 

Goldenberg e César Gonçalves: 

 

A família hoje, em termos jurídicos, vem mais de encontro com o 
conhecimento psicanalítico, pois está mais voltada para a afetividade 
existente entre seus membros. A família, antes de tudo, deve ser estruturante 
para seus membros, independente da situação jurídica da mesma.357  

  

 Destarte, a solução da guarda deve acolher os interesses do filho, ser em formação, 

dependendo do arranjo da guarda o seu desenvolvimento saudável e completo. O juiz 

proferirá sua decisão através do exame dos elementos do caso concreto posto em julgamento, 

decorrentes de informações fornecidas pelos pais, pelos auxiliares da justiça, decidindo o 

destino das crianças, sem esquecer que cada caso apresentará suas peculiaridades. Como 

                                                 
356 “Ficando demonstrado de forma clara que a mãe é pessoa agressiva e desequilibrada, capaz de por em risco a 
saúde física e mental da filha, mostra-se correta a decisão que mantém a guarda com o pai”. TJRS – A1 
599.066.248 - 7ª C. Civ. – Rel. Des. Sérgio Fermando de Vasconcellos Chaves – DJRS 11.05.1999. 
357 GOLDENBERG, Guita e GONÇALVES, CÉSAR, op. cit., p. 38. 
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afirma Waldyr Grisard, seria o juiz o intérprete dos particulares interesses materiais, morais, 

emocionais, mentais e espirituais do filho menor, seguindo o princípio da máxima 

particularidade no qual cada caso é um caso.358  

 

2 Modificação da sentença de guarda 

 

De acordo com Goldestein, Freud e Solnit, “nenhuma das necessidades da criança é 

estável, o que serve num nível aos seus interesses de desenvolvimento, num outro pode ser 

prejudicial à sua evolução”. 359 Portanto, para se atender ao melhor interesse da criança, é 

preciso que seja possível a modificação da decisão da guarda, quando necessária. 

 

A guarda cria uma relação jurídica continuativa, ou seja, regida por normas que 

lançam seus pressupostos para o futuro, admitindo alterações.  

   

Segundo Pontes de Miranda, com base no artigo 471, I, do Código de Processo 

Civil360: 

 

Quando o juiz tiver decidido sobre determinada relação jurídica continuativa 
e as partes pedirem a revisão por se haver modificado o estado de fato (isto 
é, se alguma delas pedir ou todas pedirem), pode o juiz reexaminar a 
questão. Entenda-se: no que é modificável.361 

 

 

Em persistindo as condições e os pressupostos da época em que foi estabelecida, a 

decisão não será alterada. Porém, se com o passar do tempo, as circunstâncias modificarem, 

não atendendo mais aos seus pressupostos, não correspondendo mais ao que foi decidido e 

deixando de acolher aos interesses do filho, surge a possibilidade de sua modificação. 

 

                                                 
358 GRISARD FILHO, Waldyr, op. cit., p. 63 e 64. 
359 GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna e SOLNIT, Albert J., op. cit., p. 8. 
360 Código de Processo Civil, art. 471: “Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à 
mesma lide, salvo: I – Tratando de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no estado de fato ou de 
direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença”. 
361 MIRANDA, Pontes de. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de janeiro: Forense, 1974, p. 194. t. 5. 
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Humberto Theodoro Júnior362 afirma que isto se daria nas situações de julgamento 

rebus sic stantibus. A sentença basear-se-ia numa situação atual, mas teria sua eficácia 

projetada sobre o futuro, já que os fatos que motivaram a sentença poderiam ser alterados ou 

mesmo desaparecer. A eficácia do julgado não deveria perdurar imutável e intangível.   

 

Além da alteração das circunstâncias que modifiquem o estado de fato ou de direito, é 

preciso que fique provado que a decisão não mais atende aos interesses dos filhos e que a 

alteração irá atendê-los, ou seja, para que haja tal modificação é preciso que o interesse da 

criança esteja sendo atingido, porque, como dito antes, a modificação da guarda acarreta uma 

série de prejuízos para a criança. Neste sentido, Arnaldo Rizzardo afirma que, “não há 

definitividade na decisão sobre guarda dos filhos. Predomina sua mutabilidade, que se torna 

possível sempre quando situações especiais aparecem e o exigir o interesse dos filhos”. 363   

 

Não se pode afirmar que a decisão da guarda não faz coisa julgada, senão estaríamos 

admitindo o ajuizamento de uma nova ação na busca de outra decisão, sob uma lide que já 

fora solucionada.364. A decisão da guarda faz sim coisa julgada. Segundo Carnelutti, “existem 

casos em que se consente voltar a propor a lide, apesar da coisa julgada, quando tenha 

intervindo uma mutação no estado de fato ou no direito que existia, quando se constituiu a 

coisa julgada”.365 

 

  Em sentenças de relações jurídicas continuativas, ainda que transitada em julgado, é 

permitida a revisão da decisão, através de uma ação de modificação de sentença.366  

 

                                                 
362 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995, 
p. 540. v. 1. 
363 RIZZARDO, Arnaldo, op. cit., p. 492. 
364 Pontes de Miranda afirma que, “muitas vezes a jurisprudência confunde ser suscetível de modificação a 
sentença e não ter força ou eficácia de coisa julgada”. MIRANDA, Pontes de, op. cit., p. 194. 
365 CARNELUTTI, Francesco. Instituições do Processo Civil. Tradução Adrián Sotero De Witt Batista. São 
Paulo: Classic Books, 2000, p. 194. v. 1. 
366 Moacyr Amaral Santos defende a mesma opinião. Segundo ele, “a Lei, decidida uma questão referente à 
relação jurídica continuativa, admite a revisão da sentença, embora transitado em julgado, por haver sobrevindo 
modificação no estado de fato ou de direito. SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras Linhas de Direito processual 
Civil. 18. ed. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 56. v. 1. 
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De acordo com Pontes de Miranda367, até mesmo a ação de modificação, ainda depois 

de transitar em julgado a sentença nela proferida, não impediria a outras ações de modificação 

que invocassem outras causas. 

 

3 Decisão da guarda compartilhada: acordo dos pais 

  

Na análise do caso concreto, para aplicar a guarda compartilhada é preciso que esta 

seja uma decisão dos pais e não uma imposição judicial. Pode haver uma presunção legal de 

que os pais teriam a intenção de manter a mesma relação com os filhos, podendo ser sugerida 

pelo juiz ou quando da mediação, já que é a que mais se aproxima dos interesses da criança, 

mas nunca ser imposta.  

 

A decisão dos pais deve ser analisada pelo juiz, para averiguar a possibilidade de sua 

execução. Sem o comum acordo dos pais não se torna possível um bom relacionamento, 

pressuposto de sua execução.   

 
 Para os defensores da guarda compartilhada coercitiva, como Euclydes de Souza,368 

encarar o litígio como fator impeditivo da guarda compartilhada, fazer com que o litígio 

existente entre os cônjuges seja banalmente usado como desculpa seria um erro, devendo esta, 

quando obstada por um dos cônjuges, ser imposta coercitivamente pelo juiz, que procuraria 

em seus pareceres os laços parentais anteriores à separação. 

 

 No entanto, este entendimento parece estar mais voltado para os interesse do genitor 

que perdeu a guarda do que para os interesses dos filhos, que serão imensamente atingidos em 

seu crescimento saudável. A guarda compartilhada é, sem dúvida, o arranjo de guarda mais 

justo para os pais, mas fundamenta-se sempre no melhor interesse da criança, prioridade 

absoluta. Caso contrário, deixa de ser uma opção legítima.  

 

                                                 
367 MIRANDA, Pontes de, op. cit., p. 202. 
368 SOUZA, Euclydes de. Litígio não é Fator Impeditivo Para a Guarda Compartilhada. In: “A PRIORI” 
INTERNET. Disponível em: http://www.apriori.com.br/artigos/guarda_compartilhada.shtml. Acesso em 17 abr. 
2004. 
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Se ambos não estiverem de acordo, não haverá como obrigá-los a compartilhar uma 

guarda compulsoriamente. 

 

Portanto, o juiz só decidirá a favor da guarda compartilhada se esta também for a 

decisão dos pais. A decisão dos pais não existe por si só, também é preciso, mesmo quando os 

pais concordem com a guarda compartilhada que o juiz analise suas condições. 

 

Em caso de litígio, não deve o juiz aplicar a guarda compartilhada. As decisões de 

família têm melhor eficácia quando os seus membros decidem de acordo com suas 

necessidades, ou seja, o juiz não deve, neste caso, obrigar um arranjo de guarda incompatível 

com a realidade daquela família. No entanto, não pode se afastar da busca pelo acordo, ainda 

mais por se tratar de assuntos de família e de pessoas que estão ligadas por sentimentos; deve, 

portanto, tentar um consenso, que poderia ser conseguido através da mediação, e assim 

alcançar, ou não, a guarda compartilhada, mas decidindo conforme o caso concreto. 
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CAPÍTULO IX 

SOBRE A PRESUNÇÃO LEGAL DA GUARDA COMPARTILHADA 

  

 

Concordando com Eduardo de Oliveira Leite, atualmente, a família seria um lugar de 

trocas afetivas, “um refúgio onde o ser é valorizado, onde cada um é reconhecido como ele 

mesmo, a última ilha protegida face a uma sociedade tentacular que se insinua em todos os 

recônditos da vida privada”, 369 e é partindo desse ponto de vista da família que se é favorável 

à guarda compartilhada. 

 

Como a guarda será sempre decidida no melhor interesse da criança, e presume-se que 

o melhor interesse desta é a convivência constante com ambos os pais, recebendo a proteção e 

o amor de ambos, deve-se presumir também que, com a ruptura familiar, a princípio, a guarda 

dos filhos continuará sendo compartilhada pelos pais.  

 

Para Roman e Haddad,370 não se poderia afirmar que a guarda compartilhada seria a 

solução para todas as crianças quando houvesse a ruptura familiar, até porque, na solução da 

guarda se deveria analisar cada caso em concreto, cada criança, cada família e cada interesse, 

mas aparentemente seria o arranjo mais lógico e o emocionalmente mais plausível.   

  

No Direito brasileiro não existe impedimento para a guarda compartilhada, mas esta é 

vista como uma das alternativas de arranjo de guarda, quando na verdade deveria ser uma 

presunção legal. 

 

A guarda compartilhada como uma presunção legal afirma a capacidade dos pais, 

assegura a igualdade entre os genitores e não permite que os pais, ao romperem sua união, 

esqueçam suas responsabilidades para com seus filhos. É o arranjo mais coeso, já que o art. 

1.632 do Código Civil assegura que, a separação, o divórcio e a dissolução da união estável 

não alteram a relação entre pais e filhos e o art. 1.579 que o divórcio não modificará os 

direitos e deveres dos pais em relação aos filhos.  

                                                 
369 LEITE, Eduardo de Oliveira. Temas de Direito de Família, p. 80. 
370 ROMAN, Mel e HADDAD, William, op. cit., p. 104. 
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Os arts. 1.579 e 1.632, atrelados aos art. 229 da Constituição Federal e 19 do Estatuto 

da Criança e do Adolescente, preconizam que, com o fim da vida em comum entre os pais, o 

relacionamento entre eles e seus filhos continuará o mesmo, ensejando uma interpretação de 

que a guarda compartilhada seria uma presunção legal. No entanto, permite, também, outras 

leituras, como tem sido usualmente feito, entendendo-se que o direito de visitas e a guarda 

alternada manteriam esta relação.  Para que haja a presunção, seria necessário que ela viesse 

expressa, com a afirmação legal expressa de que a guarda compartilhada é o melhor interesse 

da criança e, quando não for possível exercê-la, após a tentativa de um acordo dos pais, adote-

se outra modalidade de guarda. 

 

Como o interesse da criança dita a decisão da guarda, na falta de algum pressuposto da 

guarda compartilhada ou sempre que se demonstrar que não alcança o melhor interesse da 

criança, a decisão deve estar aberta a outras espécies de arranjo de guarda. Admitindo-se a 

presunção, esta seria relativa, juris tantum, portanto. 

 

Com a presunção não se pretende impor a guarda compartilhada, ou obtê-la 

coercitivamente, até porque, entre seus pressupostos, encontra-se a concordância e o bom 

relacionamento dos pais. Pretende-se por fim a preconceitos instituídos, para que as pessoas 

passem a enxergar que o natural é a presença de ambos no desenvolvimento dos filhos.  

 

 Muitas vezes a atribuição da guarda exclusiva gera conflitos, que talvez não 

existissem, para decidir quem terá a guarda dos filhos, exigindo que os pais provem que 

apresentam melhores condições para exercê-la, sendo obrigados a manchar a imagem do outro 

genitor. Nestes casos a presunção evitaria a formação desses novos conflitos, posto que os 

pais saberiam que não iriam perder a guarda dos filhos ao se separarem, razão pela qual não 

necessitariam disputá-la. 

  

Presumir a guarda compartilhada é supor o natural, mas admitindo a decisão conforme 

o caso concreto. 

 

Não se pretende uma preferência a favor da guarda compartilhada, mas uma 

adequação ao que a lei e a natureza impõem, quando expressam que os direitos e 
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responsabilidades para com os filhos são de ambos os pais, os quais só se eximem de tais 

encargos se ocorrer algo que suspenda ou destitua o poder familiar. É acolher o que é o 

natural, admitindo que haverá situações contrárias, exceções. 

 

Não se pode estabelecer uma preferência à guarda compartilhada, estabelecer uma 

primazia, uma predileção, uma manifestação de agrado, uma anteposição a nenhuma espécie 

de guarda, já que a decisão dependerá de cada caso concreto. Pode-se sim supor, suspeitar, 

presumir que os pais continuarão as relações com os filhos como antes da separação. 

Presunção é admitir que algo seria provável. 

  

Na presunção estaríamos admitindo a guarda compartilhada, salvo quando se 

apresentar algo de errado. Estaria se admitindo que os pais se separaram, mas não se 

separaram dos filhos. Da mesma forma que a lei presume que na ruptura familiar antes de 

mais ninguém, os filhos estarão com os pais, não deixando de admitir a possibilidade, 

dependendo do caso concreto, de estarem com terceiros. 

 

Já a preferência leva a entender que em qualquer caso seria preferível a guarda 

compartilhada. 

 

Segundo Roman e Haddad, “a presunção sugere a capacidade e a importância de se 

compartilhar os direitos e deveres em relação aos filhos e uma poderosa confirmação social 

por este arranjo”. 371 

 

A presunção legal envia uma mensagem aos pais de que ambos são importantes para 

os filhos e devem estar envolvidos em suas vidas após a ruptura familiar.  

 

Porém, a presunção só deve existir se ambos os pais concordam em compartilhar a 

guarda. Uma presunção, mesmo nos casos em que os pais não concordem, não seria bom para 

a criança e afetaria um dos pressupostos da guarda compartilhada. 

 

                                                 
371 ROMAN, Mel e HADDAD, William, op. cit., p. 178. Tradução livre. 
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O juiz deve, contudo, buscar o acordo dos pais até que se esgotem as possibilidades, e 

a mediação seria um instrumento apto a alcançar este acordo.   

 

Pode-se presumir a guarda compartilhada e permitir ou não a alternância de 

residências. 

 

  Nos Estados Unidos, a Guarda compartilhada é presunção em 25 estados sendo que 

em 9 deles a presunção só ocorreria com o acordo de ambos os pais.372  Segundo Joan B. 

Kelly, o número de guarda compartilhada teria crescido nos estados em que há sua presunção 

legal.373 Neste sentido Alexander Hillery II374 informa que em todos os estados americanos, 

sem uma legislação específica determinando a presunção da guarda compartilhada, a forma de 

guarda estabelecida que prevalece é, na grande maioria dos casos, exclusiva e atribuída à mãe 

com algum ou nenhum direito de acesso ao pai. 

 

 A guarda compartilhada, como visto, é também uma presunção legal expressa, em 

Portugal, na França, na Alemanha e na Bélgica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                 
372 Legislação com presunção a favor da guarda compartilhada: Em Winsconsin a guarda compartilhada é 
presunção legal do melhor interesse da criança e a corte deverá estabelecer o horário dos períodos de alternância 
de residências: WISCONSIN 1999 act 9, october 28, 1999 – sections 767.24 (2) (am) "The court shall presume 
that joint legal custody is in the best interest of the child." 767.24 (4) (a) "The court shall set a placement 
schedule that allows the child to have regularly occurring, meaningful periods of physical placement with 
each parent and that maximizes the amount of time the child may spend with each parent taking into 
account geographic separation and accommodations for different households. 
Em Washington há a presunção a favor da guarda compartilhada como melhor interesse da criança se ambos os 
pais concordarem: WASHINGTON (House Bill 2407), march 27, 2000 – (1) There Shall be a presumption that 
shared parental responsibility is in the best interests of minor children unless: (a) The parents have agreed to an 
award of residential placement or decision-making authority to only one parent.   
373 KELLY, Joan B., op. cit., p. 13 
374 HILLERY II, Alexander, op. cit., p. 29. 
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 CONCLUSÃO 

 

 

A convivência familiar é assegurada à criança, posto ser fundamental ao seu 

desenvolvimento e crescimento saudável. É através da guarda que os pais convivem com os 

filhos, estabelecendo um ambiente adequado para sua criação e educação, onde encontrará 

carinho e afeto, essenciais a toda criança. 

 

A guarda é atribuída aos pais em razão do poder familiar. É, portanto, um direito e um 

dever dos pais, um múnus público que só deve ser suprimida em casos de suspensão, extinção 

ou destituição daquele. 

 

O poder familiar e, conseqüentemente, a guarda, é atribuído aos pais. Apesar de o 

Código Civil o conferir aos cônjuges e companheiros, a Constituição e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente atribuem aos pais o dever de criar e educar os filhos. É do pai e da mãe a 

tarefa de guardar os filhos. Deste modo, a lei demonstra a necessidade da presença de ambos 

os pais nos cuidados com os filhos, até mesmo a Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança estabelece como um dos direitos da criança o de conhecer seus pais e ser cuidada por 

eles. 

 

Quando os pais vivem juntos compartilham a guarda dos filhos. Esta é a forma natural 

de exercê-la. 

 

A criança tem um pai e uma mãe independente se vivem juntos ou separados. Mesmo 

quando os pais não vivem mais juntos ou nunca viveram, as necessidades da criança são as 

mesmas. O fim da relação do casal não significa o fim da relação entre pais e filhos. 

 

No entanto, quando ocorre a ruptura familiar, a guarda tem sido na maioria das vezes 

exercida exclusivamente por um dos pais, em geral a mãe, ocasionando uma restrição ao 

poder familiar do outro.  
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O Código Civil assegura que a separação e o divórcio não alteram a relação entre pais 

e filhos, nem o poder familiar, podendo os pais, de comum acordo, estabelecer a guarda dos 

filhos. Apenas em caso de litígio, para que a criança não esteja em meio ao conflito dos pais, é 

que a guarda será exercida com exclusividade por aquele que apresente melhores condições, 

podendo o juiz decidir diferente a bem dos filhos. Porém, a guarda exclusiva tem sido 

estabelecida mesmo quando os pais não estão em litígio, o que vai de encontro a todo o 

ordenamento jurídico. Além disso, atualmente pressupõe-se um estado de conflito após a 

ruptura familiar, não se buscando um acordo quanto à guarda dos filhos pelos pais, o que seria 

mais favorável em qualquer decisão que envolvesse relações de família,  

 

A guarda exclusiva também não condiz mais com a atual realidade social. A igualdade 

entre homens e mulheres pôs fim a papéis previamente estipulados. A mulher ingressou no 

mercado de trabalho e exige uma ajuda do homem no cuidado com os filhos, e este, 

participando mais ativamente da criação destes, não se contenta mais em estar separado, 

apenas com direito de fiscalização e visita. A sociedade atual prioriza os direitos da criança e 

a guarda deve buscar o seu melhor interesse, que é a presença constante de ambos os pais em 

sua vida. Todavia, a guarda exclusiva vai afastando os pais não guardiões dos filhos com o 

passar do tempo. Pesquisas revelam o quanto é prejudicial para a criança a falta de um dos 

pais. 

 

  É visando ao melhor interesse da criança que surge a idéia da guarda compartilhada, 

de manter o exercício da guarda em sua forma natural, exercida com a participação dos pais e 

legalmente atribuída a ambos.  

 

Na guarda compartilhada, ambos ou apenas um dos pais podem deter a guarda física 

do filho, ressalvando sempre o fato de dividirem os direitos e deveres emergentes do poder 

familiar.  

 

O pai ou a mãe que não tem a guarda física não se limita a supervisionar a educação 

dos filhos, mas sim participará efetivamente dela como detentor de poder e autoridade para 

decidir diretamente na educação, religião, cuidados com a saúde, lazer, estudos, enfim, na 

vida do filho.  
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A guarda compartilhada atende às necessidades físicas e psicológicas de filhos e de 

pais, permite que os pais continuem ativos participantes na vida dos filhos e assegura uma 

estabilidade para construtivamente planejar o arranjo de guarda baseada nas necessidades 

específicas de cada família. 

 

A guarda compartilhada apresenta vantagens a todos os envolvidos na ruptura familiar, 

sofre algumas críticas, por falta de conhecimento ou por não se acreditar na possibilidade de 

sua aplicação, porém o direito comparado e a prática demonstram ser possível e necessária. 

 

Não é a solução de todos os problemas acarretados pela ruptura familiar, mas é a 

opção que menos prejudica a criança.  Deve-se estabelecer a guarda de cada criança como 

uma ocasião para protegê-la. Segundo Goldestein, Freud, Solnit, ao atribuir a guarda, a 

sociedade deveria resguardar as futuras gerações de crianças, por aumentar o número de 

futuros adultos mais capazes de se tornarem pais adequados. Completam afirmando que, 

“somente com o cumprimento dessa política existe uma oportunidade real de se começar a 

quebrar o ciclo de males e sofrimento, que são transmitidos de geração a geração por adultos 

que foram crianças às quais foi negada a alternativa menos prejudicial”.375 

 

 Diante das diversas formas em que a família poderá se apresentar, através da 

Constituição Federal, a guarda compartilhada surge como uma maneira de reorganizar a 

família.  

  

O Direito brasileiro não apresenta nenhum impedimento para a guarda compartilhada, 

admitindo-a como uma alternativa a mais de decisão concernente à guarda. Por ser o arranjo 

que representa a maneira natural como a guarda seria exercida quando os pais estavam juntos, 

deveria a guarda compartilhada, no Brasil, ser uma presunção legal expressa de que é o 

melhor interesse da criança quando há a ruptura familiar.  

 

O Direito não pode presumir o conflito, e sim o acordo, tentando buscá-lo até que se 

esgotem suas possibilidades. Através da mediação, se conseguiria um acordo fundado nos 

reais desejos e nas necessidades de cada família, o que promoveria e efetivaria a aplicação da 
                                                 
375 GOLDESTEIN, Joseph, FREUD, Anna, SOLNIT, Albert J., op. cit., p. 77. 



 179

guarda compartilhada. A justiça deveria “garantir a mediação aos casais que estão 

preocupados, prioritariamente com o bem-estar da criança, mas não possuam a habilidade 

para fazer acordos”.376 

 

Com esta pesquisa, conclui-se que a guarda compartilhada se faz necessária na 

sociedade de hoje e que é forçosa uma mudança de atitudes da Justiça, em prol do melhor 

interesse das crianças.  

 

Por essas razões luta-se em todo mundo pela aplicação da guarda compartilhada. Essa 

luta tanto quanto excitante é desafiante, posto que demanda muita divulgação e trabalho de 

todos os envolvidos para que a guarda compartilhada se torne uma realidade. Contudo, 

acredita-se que o potencial de benefícios para algumas famílias facilmente justifica o tempo e 

o esforço gasto, além do que, segundo Rudolph von Ihering, “o fim do Direito é a paz, o meio 

de atingi-lo a luta…no momento em que o Direito renuncia à luta, ele renuncia a si 

mesmo”.377  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
376 PEREIRA, Tânia da Silva, op. cit., p. 50. 
377 IHERING, Rudolph von, op. cit., p. 19 e 95. 
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APÊNDICE  
 
 

MODELO DE CONTRATO DE GARANTIA DE CONVIVÊNCIA PARENTAL378 
 
 
 

Pelo presente instrumento particular de GARANTIA DE CONVIVÊNCIA 
PARENTAL, de um lado ........................(qualificação), de ora em diante denominada 
simplesmente de primeiro contratante (pai) e, do outro lado, ...................... (qualificação), 
denominada simplesmente de segundo contratante (mãe), têm entre si, justo e contratado, o 
que segue, não havendo qualquer limitação legal entre as partes ao exercício do Poder 
Familiar, o relacionamento parental será regido pelas seguintes cláusulas, havendo filho deste 
relacionamento ou planejamento para sua existência: 
1- As despesas inerentes a gestação e ao parto, serão rateadas entre os pais na proporção de 

metade para cada um. 
2- As decisões sobre o parto serão tomadas em conjunto, podendo o pai presenciar o 

nascimento do filho. 
3- A criança terá no seu registro de nascimento o sobrenome do pai e da mãe. 
4- Passado o período de amamentação o pai poderá ter o filho em sua companhia e residência 

por períodos ajustados entre pai e mãe. 
5- A guarda do filho será compartilhada, sendo todas as decisões tomadas em conjunto, 

podendo alternar a residência do filho por períodos definidos pelos pais. 
6- Todos os períodos de férias, feriados e recessos escolares serão alternados e divididos em 

tempos iguais entre os pais. 
7- Todas as despesas relativas à educação, alimentação, saúde e lazer serão divididas na 

proporção de metade para cada um. 
8- Os contratantes estão obrigados a informar todos os compromissos em que seja necessária 

a presença parental. 
9- Ambos os genitores terão livre acesso ao filho sem limitação de tempo e forma de 

visitação. 
10- Será garantido aos pais a presença e o livre trânsito na residência do filho quando este 

estiver doente e impedido do convívio parental. 
11- Qualquer conflito entre as partes, a mediação será a primeira forma escolhida para a 

solução do conflito, ficando as partes obrigadas a recorrer ao Juizado da Infância e 
Juventude como opção ao judiciário. 

12- O não cumprimento das cláusulas acima implicará no pagamento de multa no valor de 
dois salários mínimos por mês a serem depositados em favor do filho pela parte infratora. 

 

 

  

 

 
                                                 
378 MOVIMENTO PAIS PARA SEMPRE. Disponível em: www.paisparasemprebrasil.org/page4.html. Acesso 
em: 03 fev. 2004. 
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ANEXO A 

 

QUESTIONÁRIOS UTILIZADOS NA ENTREVISTA COM PAIS DE GUARDA 
COMPARTILHADA 

 
 

1) Por que vocês optaram pela guarda compartilhada de seus filhos? 
2) A guarda compartilhada proporcionou um maior contato com o genitor não residente? 
3) Quais as decisões compartilhadas? 
4) A criança se sente culpada pela separação dos pais? 
5) Quais as vantagens que a guarda compartilhada trouxe para vocês e para a criança? 
6) Quais os problemas enfrentados pela aplicação da guarda compartilhada? 
7) A guarda compartilhada facilitou a ação de alimentos? 
8) As novas núpcias de um dos pais causou alguma alteração na aplicação da guarda 

compartilhada? 
9) É possível um bom relacionamento entre os pais após a ruptura familiar? 
 
 
(Obs. As questões de número 2 e 7 são direcionadas apenas para o casal que compartilha a 
guarda dos filhos sem alternância de residências). 
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ANEXO B 
 
 

QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA REALIZADA COM JUÍZES DAS 
VARAS PRIVATIVAS DE FAMÍLIA DE RECIFE 

 
 

1) Como Juiz da Vara Privativa de Família, o Sr. tem aplicado a guarda compartilhada? 
Porque? 

2) Na prática, opção pela guarda compartilhada diminui os conflitos entre os pais e 
agiliza o processo? 

3) Quando aplicada a Guarda Compartilhada, há um acompanhamento psicossocial dos 
casos? Os resultados têm sido positivos? Se não, o Sr. entende que seria necessário um 
acompanhamento? 

4) Na sua opinião, a decisão quanto à possibilidade de aplicação da guarda compartilhada 
deve ser, necessariamente, feita mediante o mútuo consentimento dos pais, ou cabe ao 
juiz avaliar o caso concreto e, formando um juízo de valor a respeito, decidir pela 
aplicação da guarda compartilhada, quando estiver convencido de que isso estará 
contemplando o melhor interesse dos filhos? 

   
(Obs. Se na questão n.1 a resposta for negativa passa-se diretamente para a questão n. 4). 
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ANEXO C 
 
 

QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA REALIZADA COM CONCILIADORES 
DO JUIZADO INFORMAL DE FAMÍLIA DE RECIFE 

  
  

1) Como Conciliador do Juizado Informal, o Sr. tem aplicado a guarda compartilhada? 
Porque? 

2) Há casos em que a opção pela guarda compartilhada é de iniciativa dos pais? 
3) A possibilidade da guarda compartilhada diminui os conflitos e agiliza a conciliação? 
4) Você tem aplicado o sistema de visitação livre, em que ambos os pais tomam as 

decisões importantes, concernentes aos filhos, em conjunto? 
 
(Obs. Se na questão de n. 1 a resposta for negativa passa-se diretamente para a questão n. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




