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Resumo 
 
 
 
 
 

 

O estudo proposto visa refletir sobre a instituição família a partir de seu caráter 

histórico-social, particularizando o exercício da parentalidade ou guarda dos filhos 

menores, quando ocorre a separação conjugal. Trata-se de uma pesquisa 

documental de cunho qualitativo, tendo por referencial processos judiciais alusivos à 

disputa de guarda entre genitores. Focaliza aspectos teóricos e conceituais da 

guarda monoparental prevista no Direito Brasileiro na qual um dos genitores, 

identificado com melhores condições, assume a guarda do filho, ao passo que o não-

guardião desempenha papel de visitante e fiscalizador. Tal modelo parece vir ao 

encontro de uma ideologia que coloca a mulher como detentora natural da 

capacidade de cuidar dos filhos, uma vez que ela tem sido tradicionalmente a 

responsável pela guarda. O estudo reflete sobre os limites e contradições deste 

padrão, apresentando a guarda compartilhada como alternativa emancipatória, 

viabilizadora da parentalidade em bases mais igualitárias, identificando viabilidade e 

entraves a sua implementação. 

 

Palavras-chave: Família, ruptura familiar, guarda de filhos, guarda compartilhada. 
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Abstract 
 
 
 
 
 
 

The present study aims to reflect on family institution from social-historical 

perspective, looking at parenthood and guard of minors within broken families. This 

treats about a documental research of qualitative incuse, having by referential judicial 

proceedings allusive to the dispute between begetters. It focus theoretical and 

conceptual aspects of mono-parental guard as predicted on Brazilian Right in which 

one parent is identified with “better conditions” to guard the minor. While the other 

parent, assumes the role of a visitor or an inspector. Such model seems to match an 

ideology that places woman with a natural capacity to take care of children, as she 

has been traditionally responsible for most guards. The study reflects on the limits 

and contradictions of this standard, presenting the “joint guard” as an alternative with 

better conditions to parenthood on equalitarian bases, identifying its viability and 

impediments. 

 

Key words: Family, broken families, custody of children and joint guard. 
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Privilegiando a pesquisa de cunho qualitativo e sem a pretensão de 

exaurir a temática, o presente trabalho - estudo teórico-documental – propõe uma 

reflexão acerca da instituição família, enfocando, particularmente, a custódia dos 

filhos1 no núcleo familiar em situação de ruptura. Aponta a guarda compartilhada 

através da qual, a despeito da cisão conjugal, pai e mãe exercem os direitos e 

deveres com a prole, alicerçados no princípio do melhor interesse da criança e na 

igualdade entre homens e mulheres, como alternativa ao padrão hegemônico da 

guarda exclusiva prevista no Direito de família.  

A guarda compartilhada é, pois, uma nova proposta de exercício da 

autoridade parental que, além de constituir-se num instrumento viabilizador do 

exercício igualitário da parentalidade, facilita a continuidade da relação dos filhos 

com ambos os genitores, mesmo com o desfecho matrimonial. Como toda situação 

nova, esta modalidade de guarda ainda causa temor e resistência, tendo adeptos e 

críticos obstrutivos. Muitas são as questões suscitadas: como funcionará? A criança 

ficará confusa, sem referências? Ao que parece, tais questões originam-se, não na 

preocupação com o melhor interesse da criança, mas na idealização de um modelo, 

geralmente, o padrão burguês de família nuclear, desconsiderando novas 

possibilidades de configurações familiares.  

 

                                                
1A expressão “filho” utilizada nesta pesquisa refere-se à prole, independente de sexo, não sendo 

indicativa de gênero. 
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A principal questão que nos interessou compreender através do 

estudo, foi que fatores inibem a implementação da guarda compartilhada. Neste 

sentido, a pesquisa procurou identificar se os ex-cônjuges estabelecem algum tipo de 

entrave a essa modalidade de guarda, investigando se esses possíveis entraves têm 

relação com os motivos da separação do então casal, ou com a sua situação sócio-

econômica, considerando que assumir a guarda física de um filho pode representar o 

recebimento de pensão alimentícia ou o não pagamento desta. Buscou investigar 

ainda, se a postura de assistentes sociais, psicólogos, juizes, advogados e 

promotores de Justiça, – operadores do direito que lidam com a matéria –, contribui 

ou dificulta a implementação da guarda compartilhada. 

O interesse pelo tema surgiu da necessidade prática de buscar 

alternativas para dúvidas e impasses decorrentes do exercício profissional no espaço 

forense, como assistente social do Tribunal de Justiça de Pernambuco - TJPE, 

atuando nas Varas de Família e Infância e Juventude desde a década de 90, 

presentemente com exercício no Núcleo de Apoio Psicossocial-NAP do Fórum 

Judicial, Desembargador Agenor Ferreira de Lima, localizado no município de 

Camaragibe-PE.2  

 

                                                
2
 O município de Camaragibe localiza-se na Região Metropolitana, cerca de 16 km de distância da 

capital, Recife. De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-

IBGE, de 2002, sua população é de 134.866 habitantes e o contingente estimado para 2004 era de 

143.733. Sua base econômica é predominantemente atividades de comércio e serviços. Observa-se no 

município os contrastes de caráter sócio-econômicos, comuns em nossa sociedade. O Fórum local 

compõe-se por quatro Varas judiciais, sendo que a 3ª Vara atua prioritariamente com matérias 

relativas a questões de família, que envolvam interesses de crianças ou adolescentes. A equipe técnica 

que compõe o NAP é formada por uma assistente social e duas psicólogas e atua, prioritariamente, 

junto à referida Vara.  
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Neste fazer profissional, observamos que as demandas familiares 

que chegam para a Justiça se tornam cada vez mais difíceis e intrincadas. Embora o 

magistrado seja soberano em suas decisões, apenas o saber jurídico não é 

suficiente para responder e elucidar as questões que lhe são postas. Assim, quando 

ele não pode formar sua convicção com os elementos probatórios comuns sobre 

determinado caso, arregimenta profissionais de outros ramos do conhecimento para 

auxiliá-lo na produção de provas, determinando a elaboração de um parecer que o 

subsidiará na tomada de decisão3. Entre os profissionais que são incluídos neste 

processo, encontra-se o assistente social compondo uma equipe técnica, 

comumente, junto com o psicólogo4.  

Na elaboração do estudo que compõe o parecer, por repetidas vezes, 

nos deparamos com ex-cônjuges em severas disputas pela guarda dos filhos, 

equiparando a separação conjugal à parental. Percebemos que tal situação 

repercute nas crianças de forma bastante negativa, prejudicando a construção dos 

vínculos com suas principais figuras significativas, além de impingir graves 

conseqüências a um desenvolvimento integral saudável. 

Nosso interesse em realizar aprofundado estudo sobre a temática 

proposta surgiu da necessidade de um fazer profissional mais criativo e propositivo, 

                                                
3
 A prova técnica pode ser requerida pelo promotor de Justiça ou pelas partes, assim como pode ser 

determinada pelo magistrado, a fim de certificar-se dos fatos ou por sentir necessidade do parecer de 

um profissional que entenda adequado (Pizzol, 2005:110). 
4
 No Judiciário, as atribuições da equipe técnica estão previstas no Estatuto da Criança e do 

Adolescente- ECA: “Compete à equipe interprofissional, dentre outras atribuições que lhe forem 

reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito, mediante laudos, ou verbalmente, na 

audiência, e bem assim desenvolver trabalhos de aconselhamento, orientação, encaminhamento, 

prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à autoridade judiciária, assegurada a livre 

manifestação do ponto de vista técnico”. (ECA, Art. 151) 
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com respostas que contribuísse para imprimir nova qualidade nas relações das 

famílias por nós atendidas e não servissem, meramente, ao cumprimento repetitivo 

e imediatista de uma formalidade legal.  

Entretanto, para além de uma necessidade pessoal, entende-se que 

a presente reflexão mostra-se oportuna e de particular relevância, tendo-se em 

perspectiva o princípio do melhor interesse, que, conforme determina o artigo 227 da 

Constituição Federal, torna crianças e adolescentes agentes prioritários das ações 

do Estado e da sociedade. Além disso, as transformações na instituição família e a 

emergência de suas novas composições, ensejam relações mais simétricas. Nesta 

direção, a guarda compartilhada constitui-se instrumento emancipatório e alternativa 

viabilizadora à paternidade e maternidade em bases mais igualitárias, uma vez que, 

mesmo separados, detendo ou não a guarda física, a responsabilidade em relação 

aos filhos ocorre de forma cooperativa e não adversarial.  

Os limites próprios à elaboração de uma dissertação de mestrado, 

especialmente a redução dos prazos regimentais, desaconselharam a realização de 

um estudo de grandes proporções. Os dados apresentados referem-se às ações 

judiciais de guarda com entrada na Terceira Vara do Fórum da Comarca de 

Camaragibe, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2004, segundo consta 

nos registros do cartório da referida Vara.  

Foram arrolados 35 processos, dentre os quais oito não puderam ser 

acessados: um foi encaminhado à comarca de competência; um estava em posse do  

curador para alegações; um encontrava-se com juiz para despacho e os cinco 

restantes não foram localizados. 
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Dos 27 processos localizados, apenas 15 referiam-se à guarda de 

filhos requerida por um dos genitores. As outras 12 ações diziam respeito à guarda 

solicitada por terceiros, sendo um requerente sem parentesco com a criança; cinco 

avós maternos; três avós paternos; duas tias maternas e uma tia paterna. Tendo em 

vista o objeto de estudo, delimitou-se a análise dos dados exclusivamente aos 

processos referentes à disputa de guarda de autoria materna e paterna.  

Em termos de sua estruturação, o texto foi organizado em quatro 

capítulos articulados entre si: o primeiro, Algumas reflexões sobre a família 

contemporânea e seu lugar no cenário sócio-jurídico, apresenta a questão da família, 

destacando suas distintas possibilidades na sociedade contemporânea. Faz um 

resgate crítico de seu percurso histórico-jurídico e enfatiza a família substituta 

prevista em lei como medida protetiva. O segundo capítulo, O instituto da guarda nas 

famílias intactas ou reconstituídas, trata do instituto jurídico da guarda, destacando 

seu significado na esfera do núcleo familiar intacto ou recomposto. No terceiro 

capítulo, Guarda compartilhada: (re)inventando caminhos, recriando relações, é 

apresentada a modalidade de guarda compartilhada desde suas origens e suas 

distintas interpretações. O capítulo seguinte, O lugar e as perspectivas da guarda 

compartilhada, trata da guarda compartilhada na atualidade, apresentando o 

resultado da pesquisa desenvolvida. Por fim, temos as considerações finais onde 

são destacados os entraves e desafios à efetivação da guarda compartilhada. 

 

Numa sociedade cujo potencial civilizatório tende a se esgotar, é 

necessário a construção de padrões de sociabilidade que oportunizem às crianças e 

aos adolescentes vivências de modalidades relacionais mais solidárias, éticas e 
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humanizadas. Mas, como poderão desenvolver tais potencialidades se forem 

utilizados como instrumento de vingança, na linha de frente da guerra entre as 

figuras simbólicas mais significativas?  

Contribuir para o debate das questões abordadas de forma 

propositiva é o grande desafio, sobre o qual se debruça o presente estudo. 

Esperamos que possa fornecer elementos de reflexão aos profissionais de Serviço 

Social e de áreas afins cuja intervenção se dê junto às famílias, em especial no 

espaço forense.  
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02 Algumas reflexões sobre a família 
contemporânea e seu lugar no cenário sócio-
jurídico 
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A família, fenômeno histórico-social que assume formas particulares 

em diferentes contextos, tem se revelado instância privilegiada de construção da 

identidade social do indivíduo. Sua concepção pode até ser preterida, mas não 

ignorada, uma vez que todo ser humano, desde o nascimento, por efeito dos laços 

de parentesco, vincula-se ao circuito composto pelos genitores e respectivos grupos 

de pertença, ou seja, a uma determinada dinâmica familiar que, de acordo com 

Seixas (1998:169), independente de configuração, funciona (...) como um canal 

condutor da tradição histórica e cultural (...). Ocupa papel fundamental na 

manutenção de costumes, rituais, mitos e tabus, na educação e repressão sexuais. 

É consenso entre especialistas no tema que apesar das significativas 

transformações ainda não foi construído outro equipamento, no plano simbólico ou 

cultural, capaz de substituí-la. Como bem avalia Girardi (2005:33): 

A família está longe de deixar de ser a célula ‘mater’ da sociedade, 
na medida em que é e, acredita-se, sempre será o ponto de partida 
para o estabelecimento do sujeito e do desenvolvimento de múltiplas 
outras relações sociais que vão se estabelecendo ao longo de sua 
trajetória existencial. 

Observa-se que, mesmo nas novas configurações familiares 

caracterizadas pela diversidade, existe uma tendência de amoldamento ao manto 

normativo do padrão tradicional, como mecanismo de reconhecimento. Um exemplo 

desta situação é a luta de parceiros homoafetivos, não só por questões relativas ao 

patrimônio comum, mas também pelo direito à formalização jurídica da união. 

Almejam a celebração da cerimônia nupcial com seus trâmites cartorários e, até 
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mesmo, o aparato de um casamento religioso. Ou seja, é a luta pela conquista da 

igualdade na diferença. 

Convém ressaltar que apesar de a família muitas vezes ser 

caracterizada como um verdadeiro “oásis ideológico”, trata-se na realidade, de um 

espaço permeado de conflitos e contradições, não se observando linearidade, 

uniformidade, tampouco necessária correspondência nos sentimentos e expectativas 

que motivam sua estruturação. Neste sentido a colocação de Sales, Matos & Leal 

(2004: 28) é de grande pertinência: 

A família deverá ser considerada não como um nirvana, recuperado 
pelos conservadores, mas como uma instituição contraditória, que, a 
par de suas características positivas, poderá funcionar como um fator 
de reprodução de desigualdades e perpetuação de culturas arcaicas.   

2.1 Dimensão histórico-social 

Para compreendermos os meandros históricos da instituição família 

em nossa sociedade, é fundamental inseri-la no contexto das origens do próprio 

ordenamento jurídico brasileiro. É importante situar que o termo família deriva-se do 

latim familia, de famel – escravo, doméstico –, correspondendo a uma unidade 

econômica, constituída pelos bens móveis, imóveis e pessoas, tudo de propriedade 

exclusiva do patriarca (Silva, 2002: 347). Em grego despotes, em latim pater-familias, 

o patriarca exercia o pátrio poder, ou seja, o controle absoluto da família, detendo 

inclusive poder de vida e morte de seus membros. No dizer de Grisard Filho 

(2005:35)  
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O pátrio poder em Roma era ao mesmo tempo um patriarcado, uma 
magistratura, um sacerdócio, um senhorio da vida e das fazendas 
dos filhos, um poder absoluto sem limites e de duração prolongada, 
sem exemplo em outros povos. 

Subjazendo qualquer análise, há que se considerar que o Direito 

brasileiro tem suas matrizes estruturantes no sistema jurídico Romano - germânico.  

Sobre o tema, Fiuza (2002: 29), pontua: 

Quando Roma caiu na mão dos bárbaros de origem germânica, estes 
absorveram grande parte do Direito Romano, misturando a ele, 
porém, seus próprios costumes jurídicos. Posteriormente, já na Baixa 
Idade Média, redescobriu-se o Direito Romano, que foi fonte 
importantíssima na criação do Estado Nacional absolutista. Daí se 
falar em Sistema Jurídico Romano-Germânico, fruto da fusão do 
Direito Romano, em doses preponderantes, é lógico, com o Direito 
dos conquistadores bárbaros. Dessa fusão se originou o Direito 
Português e seu filho, o brasileiro (sic). 

Basta observar como se dava a organização social e, especialmente, 

a estruturação familiar em Roma, para identificar-se de forma clara, como o Direito 

romano influenciou a concepção de família empregada no Direito brasileiro 

tradicional. Como explica, ainda, o autor (2002:38): 

As classes sociais eram quatro: o patriarcado, a plebe, a clientela e 
os escravos. Patrícios eram os fundadores da cidade e seus 
descendentes. O nome patrício vem de ‘pater’ [pai], pai da cidade. 
Eram os detentores do poder. Dedicavam-se à política, à guerra, à 
religião, às artes e ao ócio (..).Cada família patrícia era encabeçada 
por um ‘pater-familias’ ao qual se submetiam todos os demais 
membros da casa (...) Exercia a função de pai, esposo, juiz (julgava 
os membros de sua ‘domus’, (família) como presidente do tribunal 
doméstico, administrador (a ele eram prestadas as contas de seus 
negócios pelos escravos e clientes) e sacerdote (era o responsável 
pelo culto aos deuses domésticos). 

O patriarcado extrapola a simples designação de uma modalidade de 

família estabelecida com base no parentesco masculino e no poder paterno,     para  
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abranger toda uma estrutura social fundamentada no poder do pai, o qual representa 

uma instituição, constituindo-se na entidade responsável pela continuidade grupal 

(Setton, 2004; Tubert, 1996). 

Herdeiro inconteste da tradição romana, o antigo Código Civil 

Brasileiro, Lei n° 3.071 de janeiro de 1916, que vigorou no país até o ano 2002, 

trazia como pano de fundo, a desigualdade de gênero orientando as relações 

familiares, produzindo submissão e autoritarismo, já que o homem era considerado 

figura central e de autoridade na família, o detentor do pátrio poder5. Até então, só o 

casamento legitimava a formação da família e justificava reconhecimento e proteção 

do Estado, como bem explicita a assertiva de Girardi (2005:30): 

Tem-se, assim, a noção explicita trazida pelo Legislador de 1916 de 
que família e casamento se tratavam de uma coisa só, una e 
indivisível, na medida em que aquela não existia legalmente sem 
este. A tutela legal não recaía sobre a família e seus membros 
individualmente, mas sim sobre o vínculo do matrimônio (...).  

Neste modelo, tem-se, ainda, como inflexão sócio-cultural, a 

reprodução dos processos de feminilização e de masculinização, seja no 

desenvolvimento 

                                                
5 Art. 233.  O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração 
da mulher, no interesse comum do casal e dos filhos. Compete-lhe: 
I - a representação legal da família (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962); 
II - a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao marido incumbir 
administrar, em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial (Redação 
dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962). 
Art. 379.  Os filhos legítimos, ou legitimados, os legalmente reconhecidos e os adotivos 
estão sujeitos ao pátrio poder, enquanto menores. 
Art. 380.  Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido com 
a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o outro 
a exercê-lo com exclusividade (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962). 
Parágrafo único.  Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, 
prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz para solução da 
divergência (Parágrafo acrescentado pela Lei nº. 4.121, de 27.8.1962). 
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das habilidades, seja nos padrões cognitivos de meninos e meninas, que se iniciam, 

de forma sutil, na mais tenra idade, inclusive com o uso de cores específicas para 

cada sexo (meninos vestiam azul e meninas cor de rosa). Mesmo antes do 

nascimento essa identidade vai sendo moldada com as expectativas depositadas 

para cada sexo.  

Por intermédio das brincadeiras carregadas de expectativas e 

simbologias, o menino era disciplinado para buscar independência. Precisava ser 

forte e ativo, pois lhe aguardava o mundo externo, o mundo do trabalho e da 

competição. Além disso, era doutrinado para ser bom reprodutor e irrepreensível 

provedor. Por outro lado, com suas bonecas, a menina era direcionada para a 

maternidade, os cuidados com o marido e a prole. A responsabilidade parental 

assumia um caráter bastante distinto e hierárquico: Ao passo que a mãe era a 

“rainha do lar”, o pai era o provedor distante e segregado dos filhos (Medina, 

1997:17). 

É fato que estas desigualdades ainda estão presentes em nossa 

sociedade. Contudo, os avanços sociais e a mobilização de grupos organizados, 

especialmente a luta das mulheres por emancipação e relações de gênero 

igualitárias, concorreram para alterações de grande impacto neste estado de coisas 

(Cezar-Ferreira, 2004; Pimentel, 2002). 

Do ponto de vista histórico-jurídico, três importantes eventos foram 

determinantes para que as relações familiares passassem por significativas 

mudanças, tanto na sua concepção, quanto no que se refere aos deveres e direitos 

do casal em relação aos filhos. 
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O primeiro ocorreu em 1977 com a aprovação da Lei nº 6.515, Lei do divórcio, cujo 

teor fez cessar a indissolubilidade do casamento, levando a termo um princípio 

milenar ainda vigente, apenas, na doutrina católica. 

Vale ressaltar que a separação judicial, litigiosa ou consensual, não 

extingue o vínculo matrimonial, e sim a sociedade conjugal. Ela põe fim aos deveres 

de coabitação, fidelidade recíproca e ao regime de bens, mas não ao casamento, 

permitindo o restabelecimento, a todo tempo, a sociedade conjugal. Já o divórcio, 

que trás nova perspectiva às relações desgastadas, possibilita a extinção do 

casamento, bem como os efeitos civis do matrimônio religioso. Assim, caso os 

divorciados resolvam reatar os vínculos nos termos anteriores, terão, 

necessariamente, que casar outra vez (Fiuza:2002). 

O segundo acontecimento gerador de mudanças fundamentais na 

esfera sócio-familiar, refere-se a promulgação da Constituição Federal de 1988, visto 

que, além de reconhecer novas formas de estruturação da família, preceituou a 

igualdade entre homens e mulheres no exercício dos direitos e deveres alusivos à 

sociedade conjugal6.  

É importante destacar que a Carta Magna consigna progressos 

consideráveis, particularmente no que tange ao princípio da igualdade  

 

                                                
6 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a 
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos 
pais e seus descendentes. 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo 
homem e pela mulher.  
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entre cônjuges e aos direitos e deveres relativos à sociedade conjugal. Inova, ainda, 

quando reconhece a monoparentalidade7, e reconhece a união estável como 

entidade familiar.  

Entretanto, observa-se que o status matrimonial advindo do 

casamento civil ainda permanece privilegiado. Deste modo, a despeito do avanço, o 

texto constitucional encerra um caráter notadamente conservador ao prescrever que 

a Lei deverá facilitar a conversão das uniões estáveis em casamento. A despeito de 

reconhecer outras possibilidades de viabilização, é como se fora do casamento a 

família estivesse em um patamar inferior, necessitando de incentivo do Estado para 

igualar-se ao padrão ideal. Dito de outra maneira, apesar do salto de qualidade, ao 

contemplar as novas conformações familiares, a Constituição deixa patente que o 

instituto nuclear do direito de família continua sendo o casamento formal (Leite, 

2003). 

Por fim, destaca-se o Novo Código Civil, Lei 10.406 de janeiro de 

2002, cujo conteúdo mobilizou decisivas mudanças na instituição familiar. Como já 

foi visto anteriormente, no antigo Código, o marido era o chefe da sociedade 

conjugal, cabendo-lhe a responsabilidade de dirigir e comandar a família. Com a 

nova Lei os padrões discriminatórios de gênero foram postos em cheque, 

configurando-se um novo panorama. Até mesmo a denominação, pátrio poder, foi 

substituída por poder familiar, ratificando assim, a igualdade parental8.  

                                                
7 A expressão monoparentalidade refere-se a estrutura familiar formada apenas pelo pai ou 
pela mãe e filhos. 
8 Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de 
direitos e deveres dos cônjuges. 
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de 
consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. 
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Desta forma, as relações familiares passam a assumir nova 

perspectiva, independente da configuração. Como destaca Sarti (1997:44): 

(...) a divisão sexual das funções, o exercício da autoridade e todas 
as questões dos direitos e deveres na família, antes 
predeterminadas, hoje são objeto de constantes negociações. E a 
sociedade, através de movimentos sociais (feministas, gays, etc.) ou 
de intervenção terapêutica de diversos tipos, formula os mais 
variados projetos ideológicos sobre como agir na esfera da família, 
propondo novas formas de divisão do trabalho doméstico e de 
cooperação financeira, questionando a autoridade masculina e dos 
pais, etc. 

É importante destacar que o projeto original do Novo Código Civil é 

de 1975, e tramitou por vinte e seis anos no Congresso Nacional. Há que se admitir, 

pois, suas defasagens e contradições frente ao estágio atual do processo 

civilizatório. Seja como for, as mudanças operadas repercutiram de forma positiva na 

sociedade. A autoridade patriarcal foi diluída e o pátrio poder transformou-se em 

poder familiar. A divisão de papéis familiares foi alterada, modificando 

substancialmente as relações entre homens e mulheres, bem como entre pais e 

filhos.  

Assim, não se confundindo com a instituição casamento, 

contemporaneamente, a família mescla tradição e modernidade, caracterizando-se por 

uma grande variedade de formas e terminologias. Revela-se nas mais diversas 

conjugalidades e possibilidades de estruturação vincular. Diniz (1999:33) retrata bem 

essa perspectiva ao afirmar: 

Convivemos hoje com uma pluralidade de formas conjugais e 
familiares. Se usarmos a opção sexual como parâmetro, os casais 
podem ser homo ou heterossexuais. Se um dos cônjuges está 

                                                                                                                                                   

Art. 1.567. A direção da sociedade conjugal será exercida, em colaboração, pelo marido e 
pela mulher, sempre no interesse do casal e dos filhos. 
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ausente, classificamos essa família como monoparental. Caso tenha 
havido um primeiro casamento para um ou ambos os esposos 
chamamos a família de recasada ou reconstituída. Parece que 
sentimos uma necessidade constante de nomear para entender.  

Neste sentido, a família participa do dinamismo intrínseco às relações 

societárias, sendo afetada pelos avanços científicos, pelas conjunturas econômicas, 

culturais e políticas, construindo e reinventando suas próprias histórias (Goldani, 

1994; Kaloustian,1994; Neder, 1994). 

É importante considerar, ainda, que a destituição da força de valores 

tidos como imutáveis, torna a família da atualidade marcadamente distinta das 

antecessoras. Temas como sexualidade e fecundidade, questões nucleares nas 

famílias tradicionais, são postos em cheque ante o fortalecimento das uniões 

homossexuais, bem como das novas tecnologias de fecundação artificial que lhes 

oportuniza até mesmo a procriação, tendo em vista que a reprodução assistida torna 

possível sexualidade sem fecundidade e fecundidade sem a sexualidade 

(Tubert,1996; Girardi, 2005). 

Daí, que, antigos conceitos já não dão conta de sua amplitude e 

diversidade. Cai por terra a categoria ideológica e discriminatória da família 

desestruturada, tão disseminada, inclusive pelo Serviço Social, dando lugar ao 

entendimento, mais condizente com o processo civilizatório, de que coexistem 

variadas possibilidades de estruturação familiar. Neste sentido, podemos concluir 

que mesmo na dissolução do vínculo conjugal a família continua subsistindo, 

assumindo novas características.   
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2.2 Do direito à família  

Além de a família ser considerada sustentáculo da sociedade, a 

convivência familiar é caracterizada pela Constituição Federal como um direito a ser 

assegurado com absoluta prioridade, particularmente para crianças e adolescentes 

na condição especial de pessoas em desenvolvimento9 . 

O direito de viver em família é também uma questão central abordada 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, Lei n°. 8.069 de julho de 1990, 

promulgada dois anos após a Carta Constitucional.  

2.3 A família substituta  

De acordo com a determinação legal (ECA, arts. 19-24) na 

impossibilidade de permanecer no seio da família de origem,  depois de esgotados 

todos os meios de reatamento dos vínculos e como último recurso10, a criança 

deverá ser, necessariamente, inserida em outra família que ofereça condições de 

recebê-la.  

A Lei enfatiza, entretanto, que carência material não é pressuposto 

para rompimento do vínculo entre pais e filhos. Normatiza que, se comprovada tal 

                                                
9 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
 
10 Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, 
excepcionalmente, em família substituta (ECA. Art. 19). 
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situação, a família deverá ser inserida em programas oficiais de auxilio11. A despeito 

de tal ressalva, nas instituições responsáveis pela execução da política de 

atendimento, persiste uma tendência de culpabilizar a família de origem pela 

condição de precariedade, lançando mão da substituta como primeira medida, ou 

seja, como forma de enfrentamento da miséria (Fávero, 2001; Becker, 1994).  

O diploma legal estabelece três possibilidades de colocação em 

família substituta: A guarda, que no caso de separação conjugal é de competência 

do Juízo de Família, nesta condição constitui-se matéria do Juízo da Infância e 

Juventude; a tutela e, por fim, a adoção nacional e internacional.  

2.4 Da guarda e suas possibilidades  

De acordo com as motivações e finalidades, a colocação da criança 

ou adolescente em família substituta por meio da guarda, apresenta distintas 

modalidades: 

2.4.1 Guarda delegada 

Esta modalidade de guarda ocorre quanto por intermédio do juízo da 

infância e da juventude, o Estado delega a guarda a quem não tem o poder familiar, 

para a devida proteção do menor (Grisard Filho, 2005:80). Neste sentido, dirigentes 

de entidades de abrigo ou que mantenha programa de internação para adolescentes 

                                                
11 Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, 
cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as 
determinações judiciais. 
Art. 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a 
perda ou a suspensão do pátrio poder. 
Parágrafo único. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, 
a criança ou o adolescente será mantido em sua família de origem, a qual deverá 
obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. 
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em medida sócio-educativa de privação de liberdade, são equiparados ao guardião 

para todos os efeitos do direito. (ECA. Art. 92 § único) 

2.4.2 Guarda temporária ou provisória 

A guarda é assim considerada quando tem por objetivo, atender a 

uma situação específica e limitada, ou seja, não é um fim em si mesmo, findando tão 

logo cesse a razão de seu deferimento. Destina-se a regulamentar a posse de fato 

nos procedimentos de tutela ou adoção, exceto para estrangeiros, já que neste caso 

é obrigatório o estágio de convivência.12  

Nesta perspectiva, a guarda poderá ser concedida de forma 

excepcional, para atender a situações de caráter peculiar, como forma de assegurar 

que, na falta eventual dos pais ou responsável; situação de abandono ou maus-

tratos, os direitos da criança ou adolescente sejam preservados.   

Convém ressaltar que, tendo em vista a prerrogativa de 

revogabilidade a qualquer tempo, a guarda será sempre provisória. O instituto cessa 

a finalidade para maiores, ou emancipados13, considerados juridicamente capazes14. 

                                                
12 Esta exceção parece soar contraditória considerando-se que durante o estágio de 
convivência a criança passa a conviver com o requerente estrangeiro, mediante assinatura 
de termo de entrega ou responsabilidade, caracterizando-se uma guarda fática. Isto gera o 
que Figueirêdo denominou de ‘anomalia’(2006:40) 
13 Emancipação é a cessação da incapacidade tendo o menor atingido 16 anos e poderá 
ocorrer por concessão dos pais - emancipação parental; por determinação legal - que é 
automática, em caso de casamento, serviço público, colação de grau em curso de ensino 
superior e exercício de atividade civil ou comercial ou existência de relação de emprego, 
quando em função deles  o menor com 16 anos completos tenha renda própria. Ou ainda 
por sentença judicial quando existe discordância entre um dos pais em relação a 
emancipação desejada, ou quando o menor estiver sob assistência de tutor (Fiuza, 2002). 
14 Capacidade de direito refere-se ao potencial inerente a toda pessoa que lhe possibilita o 
exercício de atos da vida civil. No direito as pessoas são classificadas, como absolutamente 
incapazes - os menores de 16 anos, pessoas que por enfermidade ou deficiência mental 
careçam de discernimento para a prática dos atos da vida civil e aqueles, que mesmo por 
causa transitória não possam exprimir sua vontade. Relativamente incapazes, que são os 
maiores de 16 e menores de 18 anos; os que têm o discernimento reduzido (embriaguês 
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Nesta perspectiva, lembra Grisard Filho (2005:82): A definitividade da guarda é, 

paradoxalmente, relativa, porquanto pode ser modificada a qualquer tempo, 

mediante ato fundamentado do juiz (...), pois sua concessão não faz coisa julgada.  

2.4.3 Guarda permanente ou satisfativa 

A guarda é assim denominada quando o instituto é visto como um fim 

em si mesmo, sem que o guardião, necessariamente, venha requerer tutela ou 

adoção (Figueirêdo, 2006). Neste sentido, a guarda não envolve outros fins, além do 

protetivo-assistencial.  

2.4.4 Guarda previdenciária 

A guarda é assim considerada quando tem como motivação principal, 

fins previdenciários. Ou seja, quando visa oportunizar assistência médica ou garantir 

que em caso de morte do guardião segurado pelo Instituto Nacional de Previdência 

Social - INSS, a pensão ou benefício seja transferida para o guardando. Nas 

palavras de Figueirêdo, (2006:94): 

Dentre os pedidos corriqueiramente formulados podem ser 
destacados 1) Avós e/ou tios residentes em domicílio diverso do 
guardando; 2) Avós e/ou tios residentes no mesmo imóvel do 
guardando, onde também têm domicílio os genitores (ou um deles) 
da criança/adolescente. Com essas mesmas características, também 
surgem eventualmente, pedidos formulados por irmãos mais velhos, 
‘padrinhos’ ou ‘madrinhas’.  

 

 

                                                                                                                                                   

constante, uso de drogas etc.) e os pródigos (pessoas demasiadamente gastadoras 
“esbanjadoras”. Vale esclarecer, que para ser legalmente considerada incapaz é necessário  
que exista um processo judicial de interdição. Os capazes - que são os maiores de 18 anos 
e os emancipado (Fiuza, 2002). 
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É claríssimo nestes casos que a verdadeira pretensão é assegurar a 
assistência médica e, após o falecimento do segurado, transferir a 
pensão/benefício a favor do menor. 

 

A procura desta guarda ocorre com fundamento no próprio ECA, 

segundo o qual, o guardado assume condição de dependente do seu guardião para 

todos os fins: A guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, 

para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários (ECA, Art. 33 § 3º). 

Ocorre que a Previdência através da Lei 9.528, aprovada em 10 de dezembro de 

1997, alterou a redação do artigo 16 da Lei 8.213/91, que fazia referência aos 

dependentes do segurado, pondo fim a dependência previdenciária do guardado. 

Independente da alteração da lei previdenciária, que segundo alguns 

é inconstitucional, persistem fortes resistências ao deferimento da guarda, quando 

considerada para fins previdenciários ou para inclusão do guardando junto a planos 

de saúde. Figueirêdo (2006:95) argumenta: 

É triste um País onde uma cena dessa possa acontecer. Todos ficam 
penalizados e tendentes a atender a pretensão.  Mais triste ainda é 
um País onde seu povo, seus promotores de Justiça e Juizes de 
Direito não sabem obedecer a lei.  

Por outro lado, analisando o tema, Grisard Filho (2005:84), reflete 

que o deferimento da guarda considerada previdenciária é justificável tendo em vista 

a doutrina da proteção integral.  

Parece que a questão maior não é a guarda ser ou não previdenciária, 

mas o fato das pessoas necessitarem de alternativas como esta, não para burlar  
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a lei, mas para garantirem direitos constitucionais, que o Estado não está garantindo 

como é o caso da saúde. Em que pese todas as controvérsias, o próprio ECA 

determina que o poder público estimule o acolhimento de criança ou adolescente em 

situação de abandono ou orfandade, oferecendo assistência jurídica, incentivos 

fiscais e subsídios ao pretenso guardião (Art. 34). 

2.5 A guarda fática 

Além das possibilidades previstas em Lei, constata-se ainda, uma 

modalidade de guarda informal, denominada de guarda fática, que apesar de não 

existir previsão legal, é bastante comum. Em regra, nesta situação, a criança não 

perde o vínculo afetivo ou é privada da convivência com os pais. Segundo Fonseca 

(1995:09), trata-se de uma prática familiar, velha de muitas gerações, em que 

crianças transitam entre as casas de avós, madrinhas, vizinhas, e ‘pais 

verdadeiros’(...) sem nunca passar por um tribunal. 

A guarda fática ocorre, sobretudo, entre famílias com dificuldade no 

acesso a bens e serviços. Ou seja, por conta da inexistência ou insuficiência de 

políticas públicas, a população em situação de desamparo constrói suas próprias 

estratégias de sobrevivência. 

Observa-se, entretanto que, quando surgem alterações na dinâmica 

das famílias envolvidas, seja em razão de mudança de endereço, doença, separação 

de casal ou até mesmo morte, o que até então era vivenciado de forma consentida, 

pode dar lugar a conflitos e disputas pela posse da criança, especialmente se 

tratando de avós (Dias & Silva, 1999), fazendo-se necessário que a Justiça seja 

acionada para arbitrar, definindo o impasse. 
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2.6 Tutela: características e finalidades 

Segunda forma de colocação em família substituta, o encargo da 

tutela corresponde a um mandato civil de caráter protetivo, conferido pela lei a 

parentes consangüíneos ou terceiros, com fins de gerenciamento da vida pessoal e 

patrimonial dos menores incapazes. Na colocação de Grisard Filho (2005:89): 

Consiste no encargo conferido a alguém, que não é o genitor do 
menor, para reger a pessoa deste, velar por ele, administrar-lhe os 
bens, dirigir-lhe a educação e prestar-lhe alimentos. Ao menor 
incapaz dá-se-lhe curatela (...) Como sucedâneo do poder familiar 
integra-lhe a guarda (...) A guarda é, pois, pressuposto para a 
concretização dos deveres do tutor que são semelhantes aos dos 
pais: representar o menor até os dezesseis anos e assisti-lo, após 
essa idade, até dezoito anos, nos atos da vida civil. Enquanto o 
poder familiar é exercido sem controle do Estado a tutela é 
fiscalizada pelo juiz.  

Aplica-se a tutela em caso de falecimento dos pais, quando estes são 

declarados ausentes ou são suspensos ou destituídos do poder familiar. No fim de 

cada ano, o tutor deverá apresentar balanço de sua administração ao juiz. Cessa a 

condição de tutelado com a maioridade ou a emancipação.   

Modalidades de tutela previstas em Lei: 

2.6.1 Tutela testamentária  

Tem origem por nomeação dos pais ou avós por disposição de última 

vontade (Código Civil, Art. 1729).  
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2.6.2 Tutela legítima  

Ocorre na ausência da anterior, por nomeação do Juiz. Obedece a 

uma ordem hierárquica, pré-estabelecida: ascendentes, preferindo o de grau mais 

próximo ao mais remoto, colaterais até o terceiro grau, preferindo os mais próximos 

aos mais remotos, e, no mesmo grau, os mais velhos aos mais moços. A despeito da 

escala de preferência deverá ser observado o princípio do melhor interesse da 

criança. 

2.6.3 Tutela dativa 

Decorre de sentença judicial, quando nenhum dos parentes 

mencionados no item supra, puder assumir o encargo (Fiuza, 2002). 

2.7 Adoção: a família substituta permanente  

A adoção só poderá ser deferida se fundar-se em motivos legítimos e 

apresentar reais vantagens para a criança. Mais radical das modalidades de 

colocação em família substituta, esta medida, constitui-se num grande desafio à 

parentalidade afetiva e poderá ser realizada por brasileiros ou estrangeiros. Implica, 

necessariamente, perda irrevogável do poder familiar pelos genitores em favor do 

adotante (Fiuza, 2002). 

O adotado passa a viver sob a guarda do adotante e perde todos os 

vínculos com a família de origem, ressalvando-se os impedimentos matrimoniais. O 
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adolescente poderá ser adotado desde que tenha, no máximo 18 anos, na data do 

requerimento, ou se já estiver sob guarda ou tutela do interessado (ECA, Art. 39-52). 
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03 O instituto da guarda nas famílias intactas ou 
reconstituídas 
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A expressão guarda de filhos, diferentemente da guarda como 

medida de colocação em família substituta, denota um conceito legal concernente 

aos atributos do poder familiar. Ou seja, refere-se aos direitos e deveres parentais, 

tanto na vigência quanto na ocorrência de ruptura do vínculo conjugal. No dizer de 

Silva (2002:388): 

Guarda de filhos é locução indicativa, seja do direito ou do dever, que 
compete aos pais ou a cada um dos cônjuges, de ter em sua 
companhia ou de protegê-los, nas diversas circunstâncias indicadas 
na lei civil. E guarda neste sentido tanto significa a custódia, como a 
proteção que é devida aos filhos pelos pais. 

Sob a proteção do poder familiar, os filhos têm, dentre outros, direito 

ao nome de seus pais, de ser representados por eles até os 16 anos e assistidos até 

os 18 (Fiuza: 2002). A incumbência da guarda derivada deste poder designa, pois, o 

compromisso de abrigo, assistência educacional, material, emocional, ética e moral a 

ser desempenhada pelos genitores em relação a sua prole.  

Por outro lado, o poder familiar caracteriza-se pela revogabilidade 

originada pela cessação, suspensão ou destituição. Ele cessa pela maioridade; em 

razão da morte dos pais ou do filho; emancipação15, ou, ainda, pela adoção.  

                                                
15 Emancipação é a cessação da incapacidade tendo o menor atingido 16 anos e poderá 
ocorrer por concessão dos pais - emancipação parental; por determinação Legal - que é 
automática, em caso de casamento, serviço público, colação de grau em curso de ensino 
superior e exercício de atividade civil ou comercial ou existência de relação de emprego, 
quando em função deles o menor com 16 anos completos tenha renda própria. Ou ainda por 
sentença judicial quando existe discordância entre um dos pais em relação a emancipação 
desejada, ou quando o menor estiver sob assistência de tutor (Fiuza:2002). 
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A suspensão é uma medida judicial empregada em decorrência do exercício 

impróprio das funções parentais. Como o próprio nome indica, é um evento 

temporário aplicado, também, quando o pai ou a mãe forem condenados a pena de 

prisão superior a dois anos (Fiuza, 2002:999). 

A destituição do poder familiar, medida jurídica definitiva, ocorre em 

casos de maus-tratos excessivamente graves, ou abandono exaustivamente 

comprovado. 

3.1 Guarda exclusiva ou parentalidade descontínua  

Na vivência da conjugalidade, não existe concessão de guarda em 

relação a qualquer dos genitores, já que nessa hipótese ocorre a custódia comum. 

Ou seja, quando pai, mãe e filhos privam da convivência, independente da 

conformação familiar, os atributos da guarda são comuns e originários, exercidos, 

em maior ou menor escala, de forma conjunta como desdobramento do poder 

familiar. Neste caso, como afirma Grisard Filho (2005:80), sua origem, pois, não é 

legal nem judicial, antes natural, decorrente do fato da paternidade e da 

maternidade.  

Na ocorrência de ruptura, em tese, nenhum dos genitores fica sem o 

domínio do poder familiar, ou guarda jurídica dos filhos. A terminologia, guardião e 

não-guardião refere-se a imediatividade da guarda, ou seja, à guarda física da 

criança.  

No Direito brasileiro vigora a modalidade de guarda exclusiva, sendo 

deferida uniparentalmente. Isto significa que a custódia da criança será deferida para 

um dos genitores, restando ao outro o direito de visita e fiscalização. O guardião tem 
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a responsabilidade jurídica de decidir sobre questões relativas à educação, formação 

moral e religiosa e lazer.  

Prevê a legislação que, se a separação acontecer por mútuo 

consentimento ou pelo divórcio direto consensual, é prerrogativa do casal acordar 

sobre quem permanecerá com os filhos. Ou seja, a depender do grau de urbanidade, 

os ex-cônjuges definem entre si as regras de convivência que melhor condisser à 

nova composição familiar. Entretanto, se não puderem estabelecer um consenso, 

entra em cena o juízo de família que, com poder decisório, será o árbitro da querela 

(Código Civil, Art. 1583-1590). 

Neste sentido, particularmente nos desenlaces litigiosos, a vivência 

da guarda transfigura-se em questão delicada e problemática, resvalando, em regra, 

num desgastante embate judicial. Nessas circunstâncias, a criança converte-se em 

objeto disputado, num verdadeiro “cabo de guerra” entre os pais. Esta parece ser 

alijada do processo de construção de sua própria história, apesar de, teoricamente, 

tudo estar sendo feito em seu nome e para o seu bem estar.  

A despeito das dificuldades, a guarda exclusiva tem defensores não 

só na esfera jurídica. Sua aplicação tem sido influenciada por profissionais de 

distintas áreas do saber. Embora não representem um consenso entre seus pares, 

os psicanalistas Freud. A; Goldestein J. & Solnit, A. J, por exemplo, na obra No 

interesse da criança (1987:27), apresentando o conceito de genitor psicológico, 

defendem categoricamente a guarda exclusiva a um dos pais. Esses autores 

contestam, até mesmo, o direito de visitas ao não guardião. 
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 Alegam que se continuar mantendo contato indistintamente com pai e mãe após a 

ruptura da relação, a criança terá dificuldade em vincular-se ao “genitor psicológico”: 

Da mesma maneira que na adoção, uma ordem de custódia deve ser 
decisiva, Isto é, não sujeita a modificação. (...) as crianças têm 
dificuldade em se relacionar positivamente, aproveitar e manter 
contato com pai e mãe psicológicos que não estão em contato 
positivo um com o outro. Uma vez decidido se é o pai ou a mãe que 
fica com a custódia, é ele ou ela, e não o tribunal, que deve resolver 
em que condições ele ou ela deseja criar a criança. Desta maneira, a 
parte não encarregada da custódia não tem nenhum direito com base 
legal de visitar a criança, e a parte que tem a custódia deve ter o 
direito de decidir se é desejável para a criança receber tais visitas.  

Tal argumentação, a despeito de provir de especialistas, parece 

desconsiderar que a criança tem direito e necessidade de receber aportes 

emocionais de ambos os genitores, suas principais figuras de referência, 

independente de estarem juntos ou separados.   

Considerando que a descontinuidade parental inerente à guarda 

exclusiva é amplamente aceita, resta ao não-guardião insatisfeito recorrer ao poder 

forense, estabelecendo-se um vínculo quase infindável de dependência entre o ex-

casal e a Justiça, uma vez que cada desentendimento pode dar origem a nova ação 

judicial, num movimento desgastante e vexatório, especialmente para as crianças 

envolvidas.  

Neste sentido, outro ponto importante a ser destacado refere-se à 

atuação do advogado independente da origem, assistência judiciária ou particular, 

pois a depender da forma como orienta seu cliente ou mesmo como elabora a 

petição, poderá contribuir para um tom mais inflamado ou conciliatório da demanda.  
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Como bem coloca Shine (2003:234), o modelo adversarial do Direito opõe não só as 

partes em lados opostos do litígio como também os seus profissionais.  

É importante lembrar que o objetivo de quem advoga uma causa é 

ganhá-la para seu cliente. Nas palavras de Brito (1999: 174), ao final do processo há 

sempre vencidos e vencedores. 

3.2 O paradigma das melhores condições 

Estabelece o Código Civil que na ausência de acordo entre os ex-

cônjuges a guarda dos filhos deverá ser atribuída ao genitor que revelar “melhores 

condições” para exercê-la 16.  

Além dos problemas já situados em relação à guarda exclusiva, a 

caracterização do genitor com melhores condições para exercê-la, constitui-se numa 

tarefa bastante complexa, já que seu caráter subjetivo comporta as mais diversas 

interpretações.  

Na visão de Cezar-Ferreira (2004:100): 

Salvo casos gravíssimos que impeçam a guarda ou até ensejam 
supressão de visitas, o importante é verificar, dentre os genitores, qual 
deles reúne mais condições gerais, vocacionais, emocionais e 
funcionais, para o atendimento das necessidades do filho, em seu 
cotidiano. 

 

                                                
16Decretada a separação judicial ou o divórcio, sem que haja entre as partes acordo quanto 
à guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la. 
Parágrafo único. Verificando que os filhos não devem permanecer sob a guarda do pai ou da 
mãe, o juiz deferirá a sua guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da 
medida, de preferência levando em conta o grau de parentesco e relação de afinidade e 
afetividade, de acordo com o disposto na lei específica (Código Civil: Art. 1.584). 
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Poderão os elementos enunciados pela autora dar conta das 

singularidades de cada indivíduo? É possível encontrar o pai ou a mãe ideal? Afinal, 

quais parâmetros e instrumentos serão utilizados para aferir-se qual dos genitores 

apresenta as melhores condições? Quais habilidades serão requeridas ou 

desprezíveis ao exercício parental? A saúde física, renda, inserção no mercado de 

trabalho, localização da residência, vizinhança, estabelecimento ou não de nova 

relação, nível de escolaridade ou forma preferencial de lazer, por exemplo, são 

critérios discriminatórios ou constituem-se credenciais para o exercício parental com 

maior ou menor adequação?  

É importante ressaltar que, a depender das motivações que induziram 

o rompimento, haverá mais ou menos animosidade entre o ex-casal. A história de 

vida das partes, a forma como cada uma investiu na relação, seus medos e 

expectativas para o futuro, poderão suscitar reações e atitudes diferentes. Como 

assinala Ramires & Souza (2006: 175), trata-se de uma situação de ruptura e busca 

de novas respostas, muitas vezes envolvendo muito sofrimento, no qual atuam e 

podem ser deflagrados fatores e processos de proteção.  

Não raro, os conflitos entre os ex-cônjuges geram ofensas e ultrajes. 

No auge das animosidades tudo passa a ser super dimensionado e questões até 

então consensuais, transformam-se em fonte de contendas. Daí que, tais fatores não 

podem ser vistos isoladamente como parâmetros para definir a capacidade de ser 

pai ou mãe.  

A forma como a identidade conjugal foi construída ao longo da 

relação, tende a determinar se o processo de rompimento será mais traumático ou  
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desrespeitoso. Alguns casais, apesar de dissolverem o vínculo jurídico, se mantêm 

presos pelo vínculo emocional. Outros, ao contrário, mesmo com a saturação 

emocional permanecem juntos, numa rede de conflitos. Nestes casos, quando se 

desvinculam, questões da intimidade familiar, que na vigência da relação não tinham 

qualquer força demeritória, ultrapassam o limiar da conjugalidade para adentrar os 

tribunais como forma de detrair o ex-parceiro. Neste contexto, o estabelecimento de 

nova relação e pensão alimentícia, costumam desencadear ainda mais tensão, 

constituindo-se em motivação para rivalidades. 

3.3 A construção social da guarda como vocação feminina 

A ideologia da maternidade como vocação e sacerdócio é utilizada 

para que sejam atribuídas, prioritariamente, à mulher as melhores condições de 

assumir a guarda dos filhos quando ocorre a separação conjugal; e, não raro, na 

vigência da relação é considerada avalista de seus destinos.  

É sabido que estimulados culturalmente, os encargos maternos 

começam antes de uma criança nascer, com a anuência consciente ou inconsciente 

das próprias mulheres. Freqüentemente, ao pai só lhe é permitido aproximar-se do 

filho recém-nascido depois de muitas instruções. Esta situação tende a contribuir 

para que, além de não desenvolver suas habilidades no cuidar, não acompanhe 

efetivamente o desenvolvimento dos filhos.  

Nos espaços de convivência, a figura materna também é privilegiada 

quando se trata de assumir responsabilidades. Nas escolas, as mães são culpadas  
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pelo vestuário inadequado ou tarefas não realizadas. Os profissionais de saúde, 

quase que invisibilizam o homem. Ainda que este se faça presente, costumam dirigir-

se apenas à mãe ao passar orientações sobre as crianças. No período de trabalho 

de parto, parto ou pós-parto, a despeito da Lei do Acompanhante17, a rede pública 

de saúde dificulta a permanência do homem junto à companheira, alegando que sua 

presença constrange às demais parturientes. É incentivada a presença de outra 

mulher - mãe, sogra ou amiga - ainda que naquele momento, a cumplicidade do 

parceiro seja a mais desejada. Não se pode menosprezar a importância da relação 

entre a mãe e o bebê. Questiona-se, entretanto, a secundarização do pai neste 

processo.  

Na clássica obra, Mito do amor materno (1985), Badinter demonstra 

que as tarefas maternas nem sempre foram objeto de atenção, tampouco eram 

valorizadas pela sociedade. Relata a autora, que no final do século XVlll, a criança 

adquire um valor mercantil, tornando-se uma provisão para o Estado, não só porque 

produz riqueza, mas porque é uma garantia do seu poderio militar. Verifica-se então, 

uma revolução das mentalidades e a maternidade adquire novo sentido e status.  

Afirma, ainda, que publicações de Rousseau, recomendando às mães cuidarem, 

pessoalmente, das suas crianças, inauguram a disseminação do amor espontâneo 

de toda mãe pelo filho, tornando-se hegemônico o pensamento de que o 

                                                
17 Lei nº 11.108, de 7 de abril de 2005. Art. 1o O Título II "Do Sistema Único de Saúde" da Lei 
no 8.080, de 19 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte Capítulo VII "Do 
Subsistema de Acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato", e 
dos arts. 19-J e 19-L: 
Art. 19: Os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde - SUS, da rede própria ou 
conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 (um) 
acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. 
§1º. O acompanhante de que trata o caput deste artigo será indicado pela parturiente. 
§2º. As ações destinadas a viabilizar o pleno exercício dos direitos de que trata este artigo 
constarão do regulamento da lei, a ser elaborado pelo órgão competente do Poder Executivo. 
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“devotamento materno” era parte integral da natureza feminina. “A maternidade, diz 

Badinter, tal como concebida no século XIX, a partir de Rousseau, é entendida como 

um sacerdócio, uma experiência feliz que implica, necessariamente, dores e 

sofrimento” (1985: 249). 

Badinter responsabiliza, ainda, o discurso psicanalista que, segundo 

ela, coloca a mãe como personagem central da família e, levou a pensar, durante 

muito tempo, que uma criança afetivamente infeliz é filho ou filha de uma mãe má, 

mesmo que o termo ‘má’, não tenha aqui nenhuma conotação moral (1985:319). 

Desde a década de 1960, primórdios do movimento de emancipação 

da mulher, enquanto as feministas lutavam pela divisão das tarefas com os homens, 

incluindo-se aí o cuidado com os filhos, a psicanálise afirmava a heterogeneidade 

das funções paterna e materna; a contingência do amor paterno e ainda colocava na 

mãe a responsabilidade pela boa paternidade18.  

Frente a este cenário de responsabilização exacerbada em relação à 

mulher, as palavras de Badinter (1985: 367) parecem soar com um misto de 

constrangimento e alívio: 

Ao se percorrer a história das atitudes maternas, nasce a convicção 
de que o instinto materno é um mito. Não encontramos nenhuma 
conduta universal e necessária da mãe. Ao contrário, constatamos a 
extrema variabilidade de seus sentimentos, segundo sua cultura, 
ambições ou frustrações. Como, então, não chegar à conclusão, 
mesmo que ela pareça cruel, de que o amor materno é apenas um 
sentimento, e, como tal, essencialmente contingente? Esse 
sentimento pode existir, ou não existir; ser e desaparecer. Mostrar-se 
forte ou frágil. Preferir um filho ou entregar-se a todos. Tudo depende 

                                                
18 Neste sentido, é emblemática a assertiva do pediatra e psicanalista inglês, Donald 
Winnicot (1982:133): “Não está em suas mãos [da esposa] tornar férteis a relação deles 
[pais e filhos], isso depende do pai e das crianças. Mas está verdadeiramente em seu âmbito 
possibilitar essas relações, ou impedi-las, ou desfigurá-las”.  
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da mãe, de sua história e da História. Não, não há uma lei universal 
nessa matéria, que escapa ao determinismo natural. O amor materno 
não é inerente às mulheres. É ‘adicional’. 

3.4 O princípio do melhor interesse  

A doutrina do melhor interesse ou superior interesse da criança, eixo 

norteador evocado pelas autoridades judiciais quando se trata de decisões 

envolvendo menores no âmbito da família ou fora dela, tem sua origem na 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança, aprovada pela Organização das 

Nações Unidas – ONU, em 1989.  

O primeiro parágrafo do seu Artigo 3° dispõe que 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 maior interesse da criança. 

Esta Convenção, que tem força de lei, não é apenas uma declaração 

de princípios, quando ratificada, representa um vínculo jurídico para os Estados-

partes. Dentre outros itens importantes, existem aqueles que fazem referência direta 

aos deveres de ambos os pais no que se refere à criação e educação dos filhos, bem 

como faz menção aos direitos da criança em relação à guarda. Nela estão agregadas 

as principais normas internacionais referentes aos direitos da população infanto- 
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juvenil, apresentando princípios éticos e políticos que devem nortear as ações da 

sociedade em seu favor, num documento que passou a viger internacionalmente em 

02. 09.1990 19 . 

No Brasil, os princípios da Convenção Internacional dos Direitos da 

Criança foram contemplados na Constituição Federal de 1988, através do Artigo 227, 

cuja aplicação foi regulamentada em 1990, pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente- ECA, ao longo dos seus 267 artigos. Conforme assinala Grisard Filho 

(2005:128), O Brasil, assim insere-se dentre os povos das Nações Unidas que 

reconhecem primordial ‘o interesse maior da criança’, para o pleno e harmonioso 

desenvolvimento de sua personalidade.  

Neste contexto, considera-se pertinente situar, de forma concisa, o 

percurso das medidas de teor protetivo-assistencial previstas para a infância, tendo 

em vista que se vinculam ao movimento geral da sociedade e com ela se transforma. 

Observa-se que a própria caracterização da infância, tal como é concebida na 

contemporaneidade, está demarcada por este processo. Surge paralelamente às 

transformações no sentimento de família, principalmente, a partir da reorganização  

                                                
19Artigo 1 - Para efeitos da presente convenção considera-se como criança todo ser humano 
com menos de 18 anos de idade, a não ser que, em conformidade com a lei aplicável à 
criança, a maioridade seja alcançada antes. 
Artigo 9- §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.  
Artigo -18 § 1. Os Estados-partes envidarão os seus melhores esforços a fim de assegurar o 
reconhecimento do princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns com relação à 
educação e ao desenvolvimento da criança. Caberá aos pais ou, quando for o caso, aos 
representantes legais, a responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento 
da criança. Sua preocupação fundamental visará ao interesse maior da criança.  
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das relações sociais engendradas com o advento da sociedade industrial. Nas 

sociedades capitalistas, a origem de classe de uma criança determinará uma dada 

condição de infância, e produzirá uma forma específica de intervenção (Miranda, 

1996). 

Desde a extinção da Roda dos Expostos20, as medidas protetivas à 

infância no Brasil passaram por várias transformações, incluindo-se à categoria 

jurídica menor que até o século XIX, era usada como sinônimo de criança, 

adolescente ou jovem, para apontar os limites etários impeditivos à emancipação 

paterna ou reivindicação de responsabilidades civis e canônicas. Com a 

proclamação da Independência, os termos, menor ou menoridade, passaram a ser 

utilizados por juristas, como critério definidor de responsabilidade penal. De acordo 

com Londoño (1992:125), no fim do século XIX, a expressão ganha novo sentido 

passando a designar as crianças abandonadas que povoavam as ruas: 

Através dos jornais, das revistas jurídicas, dos discursos e das 
conferências acadêmicas foi se definindo uma imagem do menor, 
que se caracterizava, principalmente, como criança pobre, totalmente 
desprotegida moral e materialmente, pelos seus pais, seus tutores, o 
Estado e a sociedade (...) Os juristas faziam eco às vozes que 
apontavam a rua como o lugar da desagregação, onde floresciam e 
se multiplicavam todos os vícios que ameaçavam a sociedade. 

                                                
20 Instituição criada no séc. XVlll, nos países europeus e adotada no Brasil, para “salvar” da 
morte crianças que eram abandonadas nos adros das igrejas ou no beiral das portas . O 
nome da roda provém do dispositivo onde se colocavam os bebês que se queriam 
abandonar. Sua forma cilíndrica, dividida ao meio por uma divisória, era fixada no muro ou 
na janela da instituição. No tabuleiro inferior e em sua abertura externa, o expositor 
depositava a criancinha que enjeitava. A seguir, ele girava a roda e a criança já estava do 
outro lado do muro. Puxava-se uma cordinha com uma sineta para avisar a vigilante ou 
rodeira que um bebê acabava de ser abandonado e o expositor furtivamente retirava-se do 
local, sem ser identificado Na época colonial, três Rodas de expostos foram implantadas no 
Brasil. Em Salvador, no Rio de Janeiro e em Recife. Como se verificou na questão 
escravocrata, o Brasil foi o último país a acabar com o sistema, o que ocorreu na década de 
1950 (Marcílio, 1997: 55). 
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Desta forma, o emprego jurídico do termo usado para designar a 

menoridade etária, transforma-se em nova categoria social, ou seja, em conceito 

classificatório da infância carente, objeto de políticas paternalistas, voltadas para o 

controle e contenção social.  

Observa-se a existência de dois tipos de infância: aquela com suas 

necessidades básicas satisfeitas e a infância pobre, vista como delinqüentes em 

potencial. Ao passo que a terminologia criança era empregada para os filhos das 

classes dominantes, menor designava a infância carente, desfavorecida, 

abandonada, delinqüente, ou seja, objeto da Assistência e da Justiça (Costa, 1994; 

Rizzini, 2004).  

Em finais do século XIX, período de grande efervescência na esfera 

política e social intensifica-se a presença estatal no planejamento e execução da 

política de atendimento ao menor, seja pela ausência ou pela suposta incapacidade 

da família em prover os meios necessários ao seu bem estar. Vale ressaltar que a 

culpabilização e responsabilização das populações de baixa renda pela sua condição, 

vêm sendo disseminada há muito tempo. Como bem observa Rizzini (2004:39): 

As representações negativas sobre as famílias cujos filhos formavam 
a clientela da assistência social nasceram junto com a construção da 
assistência à infância no Brasil. A idéia de proteção à infância era 
antes de tudo proteção contra a família. Foi, sobretudo, a partir da 
constituição de um aparato oficial de proteção e assistência à 
infância no Brasil, na década de 1920, que as famílias das classes 
populares se tornaram alvo de estudos e formulação de teorias a 
respeito da incapacidade de seus membros em educar e disciplinar 
seus filhos.   

A cobrança da sociedade para que fossem criadas leis que 

protegessem os menores abandonados, física e moralmente, também era intensa. A 

criação do primeiro Juizado de menores do país, no Rio de Janeiro, marca o 
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comando definitivo da ação jurídica sobre a infância. Outro evento fundamental nesta 

mesma direção foi a aprovação, em 1927, do Código de Menores idealizado por José 

Cândido de Mello Mattos, primeiro juiz de menores do país, conforme pontua Rizzini 

(2004:29): 

A movimentação em torno da elaboração de Leis para a proteção e 
assistência à infância também é intensa, culminando na criação, no 
Rio de Janeiro, do primeiro Juízo de menores do país e na aprovação 
do Código de menores, em 1927, idealizado por Mello Matos, 
primeiro juiz de menores do país e de mais longa permanência, de 
1924 até o ano de seu falecimento, em 1934. 

O escopo ideológico do Código de Mello Matos tinha na internação 

dos menores abandonados e delinqüentes o maior esteio e perdurou até o início da 

década de 90. 

Posteriormente, a Lei 6.697, de outubro de 1979, que instituiu o novo 

Código de Menores, substituto do Código de Mello Mattos, ratificou a doutrina da 

situação irregular e, a semelhança do seu antecessor, destinava-se a um segmento 

específico da infância e não ao conjunto da população infanto-juvenil. Ou seja, visava 

à proteção e vigilância de menores considerados em situação irregular: carentes, 

abandonados, inadaptáveis e os infratores, e não gerava uma política universalizante 

(Silva, 2005). 

Só na década de noventa, com a promulgação do ECA, o Brasil rompe 

com o paradigma minorista e instaura a doutrina da proteção integral, na qual o 

Estado assume a assistência social à infância de forma universal. A partir de então, a 

expressão menor passou a ser utilizada para definir menoridade civil. Ou seja, é 

empregada como categoria jurídica indicativa de limite etário, até os dezoito anos de 

idade, independente de categoria sócioeconômica.  
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É importante assinalar que, a despeito de suas contradições21, o ECA 

configura-se numa avançada legislação de proteção à infância. A rigor, destina-se à 

proteção integral de todas as crianças e adolescentes, independente de inserção de 

classe, operando a substituição de necessidades por direitos. Pela primeira vez na 

história do país, esta população é reconhecida como sujeito de todos os direitos 

inerentes à pessoa humana. No que tange, especificamente, às medidas de caráter 

protetivo, em seu Art. 98, o ECA define que serão aplicadas na iminência de ameaça 

ou violação de direitos da criança ou adolescente, seja por ação ou omissão do 

Estado; por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua 

conduta. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
21 A respeito das contradições do ECA, conferir o artigo “O Estatuto da Criança e do 
Adolescente e o Código de Menores: continuidades e descontinuidades” de Maria Linduina 
Silva, In: Serviço Social & Sociedade nº 83, São Paulo, Cortez, ano XXVI, setembro. 2005, p. 
30-48.  
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04 Guarda compartilhada: (re)inventando caminhos, 
recriando relações 
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Tradução literal de joint custody, a guarda compartilhada, ou 

conjunta, originou-se na Inglaterra, no seu denominado Direito consuetudinário, por 

volta dos anos sessenta e, progressivamente, introduziu-se no Direito civil (Leite, 

2003:263). A partir dos anos 80, a atribuição de custódia exclusiva foi se tornando 

cada vez mais esvaziada, sendo quase inexistente na sociedade inglesa, conforme 

se verifica na assertiva sumariada por Leite (2003: 265): 

Em 1980 a ‘Court d’ Appel’ da Inglaterra denunciou rigorosamente a 
teoria da concentração da autoridade parental nas mãos de um só 
guardião da criança. No célebre discurso ‘Dipper x Dipper’, o juiz 
Ormrod, daquela Corte, promulgou uma sentença que, praticamente, 
encerrou a atribuição da guarda isolada na história jurídica inglesa. 

No Direito francês esta modalidade de guarda começou a ser 

implementada na década de 1970, assumindo desde então, tamanha relevância, que 

a denominação guarda, foi substituída pela expressão autoridade parental.  

Para a legislação francesa o exercício unilateral da guarda é uma 

opção subsidiária. Os direitos e deveres dos pais permanecem após o divórcio, 

conservando ambos a autoridade parental. Assim, após a separação não é 

designado um guardião, ficando a cargo do ex-casal a deliberação de como gerir a 

vida dos filhos (Leite, 2003; Grisard Filho ,2005). 

Também foi nos anos 70 que o Direito norte-americano começou a 

absorver a tendência da guarda conjunta, difundindo-a largamente. Atualmente é  
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intensamente aplicada e pesquisada pelos operadores do Direito. O caráter relevante 

do tema levou a American Bar Association-ABA, instituição equivalente a Ordem dos 

Advogados do Brasil-OAB, instituir um comitê com o objetivo de desenvolver estudos 

especificamente sobre a temática (Grisard Filho, 2005). 

Segundo os especialistas no tema, a concepção de guarda 

compartilhada emerge num contexto de agastamento da guarda exclusiva, em 

virtude, sobretudo, do crescente desequilíbrio que acarreta ao exercício dos direitos 

e deveres parentais.  

Não ao acaso, esta concepção de exercício parental tem seu berço 

em sociedades onde os direitos civis já alcançaram considerável grau de 

reconhecimento. Como afirma Leite (2003: 262): 

A noção de guarda conjunta surgiu de duas considerações bem 
nítidas: o desequilíbrio dos direitos parentais, que se tornou uma 
medida anacrônica, e de uma cultura que desloca o centro do seu 
interesse sobre a criança em sociedade de tendência igualitária. 
Quanto ao desequilíbrio apontado, a nítida proeminência dos direitos 
da mãe sobre seu filho, há muito vinha sendo criticada como abusiva 
e contrária à igualdade entre homem e mulher. A preferência 
reconhecida à mãe, e que encontra suas raízes mais próximas em 
toda literatura médico-social do século XIX, passou a ser contestada 
na segunda metade do século XX, quando os princípios de igualdade 
de sexos começaram a invadir o terreno estritamente privado do 
direito de família. O acesso da mulher ao mercado de trabalho e a 
redistribuição dos papéis familiares, certamente, não só 
redimensionam a figura paterna no meio familiar, mas também 
revalorizaram o papel da paternidade numa estrutura que o desejava 
secundário. 

A separação conjugal, comumente implica mudanças e insegurança, 

especialmente para as crianças, já que perdem o referencial de família até então 

conhecido. Não raro, se distanciam de um dos genitores, em regra, o pai, o qual  
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passa a assumir o papel de visitador. Com a adoção da guarda compartilhada, os ex-

cônjuges têm responsabilidade bilateral em relação aos filhos, redimensionando o 

impacto negativo que a separação pode lhes ocasionar. Como bem expressa Grisard 

Filho (2005:85)  

A separação dissolve a sociedade conjugal, porém não a parental 
entre pais e filhos, cujos laços de afeto, direitos e deveres recíprocos 
subsistem, apenas modificados quando necessário para atender-se à 
separação dos cônjuges. 

No sistema de guarda compartilhada, pai e mãe continuam 

deliberando conjuntamente as questões relativas à prole, independente de estarem 

separados. Definem sobre educação, saúde, lazer, viagens, enfim, partilham as 

decisões, evitando a sobrecarga econômica e emocional para um deles, como ocorre 

na modalidade de guarda exclusiva. Desta forma, poderão exercer não só a guarda 

jurídica, mas, sobretudo, o poder familiar na mesma medida. Como pontua Grisard 

Filho (2005:126): 

A guarda compartilhada, ou conjunta, é um dos meios de exercício 
da autoridade parental, que os pais desejam continuar exercendo em 
comum quando fragmentada a família. De outro modo, é um 
chamamento dos pais que vivem separados para exercerem 
conjuntamente a autoridade parental, como faziam na constância da 
união conjugal.  

Neste sentido, o sistema de compartilhamento poderá contribuir na 

construção do exercício mais igualitário das funções parentais. Além disso, 

continuando a receber atenção de ambos os genitores após estes se separarem, a 

criança poderá elaborar possíveis conflitos, aprendendo diferenciar o que é seu e o 

que é dos pais, tendo assim, maiores probabilidades de manter sua saúde 

emocional. Ou seja, a criança poderá compreender que não tem culpa pela 

separação, e que os pais estão se separando um do outro e não dela (Brito, 1999). 
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A guarda compartilhada não é panacéia, mas constitui-se uma 

alternativa que se afigura mais adequada à convivência entre pais e filhos pós-

separação, considerando-se que se desfaz o casal conjugal, mas o parental 

continuará sempre intacto. Como esclarece Leite (2003: 284): 

O que se pretende, através da nova fórmula, é consagrar o direito da 
criança a seus dois genitores, colocando um freio na 
irresponsabilidade provocada pela guarda individual, nem que para 
tanto, seja necessário “forçar” um dos genitores assumir sua postura 
frente à criança. 

4.1 Configurações e desfigurações da guarda compartilhada  

Muitas são as nuanças assumidas nas formas de percepção e 

emprego da guarda compartilhada. A aplicação equivocada do termo inclui sob a 

mesma denominação processos com conteúdos e significados distintos. Dentre as 

principais modalidades de guarda associadas à compartilhada com registro na 

literatura, duas destacam-se: o aninhamento ou nidação e a guarda alternada. 

4.1.1 Aninhamento ou nidação  

Refere-se a uma modalidade de guarda pouco usual. Em sua 

execução existe uma casa única e permanente para a criança, na qual o pai ou a 

mãe vivem períodos alternados. Cada um assume de forma uniparental, as 

atribuições inerentes ao poder familiar, nos mesmos moldes da guarda exclusiva.  

Além do custo emocional da alternância e constante desligamento da 

criança em relação aos pais, esta situação demanda um alto custo operacional. No  
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mínimo, se faz necessário a manutenção de três residências: a do pai, a da mãe e a 

do filho. Esta forma de arranjo é mais usual nos países desenvolvidos (Grisard Filho 

2005). 

4.1.2 A guarda alternada  

Modalidade habitualmente denominada de compartilhada, a guarda 

alternada caracteriza-se pela rotatividade. Quando em vigor, o pai ou a mãe assume 

por períodos alternados, quase que milimetricamente cronometrado, a 

responsabilidade integral pelo filho, instaurando-se uma espécie de ditadura do 

tempo e do espaço. Quando, por algum motivo, a criança permanece com o guardião 

provisório além do previsto, o tempo subtraído é “descontado” integralmente pela 

outra parte. 22  

Tendo como princípio o revezamento, periodicamente a criança é 

privada do contato com um dos genitores sofrendo uma espécie de orfanização. Ou 

seja, enquanto está sob a responsabilidade do pai, este define as regras que lhe 

convier, sem permitir a ingerência da mãe. O mesmo ocorrendo quando os papéis se 

invertem. Ante a inflexibilidade, a guarda alternada constitui-se uma versão re-

elaborada da guarda exclusiva e tem recebido duras críticas, uma vez que sua 

aplicação esbarra nas mesmas dificuldades observadas e combatidas naquele 

modelo. Na colocação de Grisard Filho (2005:166): 

Pretendendo a guarda compartilhada reequilibrar os papéis parentais 
(co-responsabilidade) na tomada de decisões importantes relativas 
aos filhos e incentivar o contato freqüente e contínuo destes com 
seus dois genitores, não significa uma divisão pela metade, em que 
os ex-parceiros são obrigados por lei a dividir em partes iguais o 

                                                
22 O filme norte-americano, The Squid and the Whale, 2005 (A Lula e a Baleia), dirigido por 
Noah Baumbach, retrata o tema de forma bastante interessante. 
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tempo passado com os filhos, como ocorre na guarda alternada 
(semana com um, semana com outro; semestre com um, semestre 
com outro). Os filhos nem a guarda se dividem. 

É importante ponderar que, mesmo com toda plasticidade e 

capacidade de adaptação inerente às crianças, os sucessivos rompimentos com um 

dos genitores, a necessidade de desassociação e fragmentação para adaptar-se às 

constantes duplicidades de comandos, poderão implicar elaboração de artifícios 

emocionais com conseqüências negativas para um desenvolvimento integral mais 

saudável. Argumenta Leite (2003: 270), que os riscos de instabilidade apontam esta 

modalidade como tendência contrária a doutrina do melhor interesse da criança: 

Os riscos de instabilidade material e psicológica para as crianças 
são tão consideráveis que, hoje, a guarda alternada é presumida 
contrária ao interesse do menor e esta presunção é irrefragável. 

A guarda compartilhada não pode ser confundida com a Justiça 

salomônica, na qual o filho terá que ser “dividido” em partes iguais, para que seus 

pais não se sintam perdedores. Para Leite (2003:283), a guarda compartilhada é 

plenamente factível e saudável, desde que definida uma das grandes questões que 

a entrava, ou seja, a residência habitual da criança. Defende o autor que seja única, 

podendo ser a casa do pai ou da mãe.  

A criança pode (e deve) privar da presença dos dois genitores. Pode 
passar um período com a mãe e, igualmente com o pai, sem que, 
portanto, se estabeleça rigidamente (guarda alternada) períodos 
alternados com um ou com outro genitor (...) Ambos os pais exercem 
direitos iguais, independente da necessidade de fixação de uma 
residência única. Esta funciona como ponto de referência a partir da 
qual se irradiam os direitos e deveres de ambos os 
genitores. Residência única, também porque é na residência desse 
genitor que a criança se encontra juridicamente domiciliada. É aí que 
a criança sempre se apresenta e onde ela tem materialmente suas 
raízes. 
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Por outro lado, Silva (2005:23), rebate a necessidade de residência 

única sob o argumento de que mais importante para a criança é manter-se vinculada 

aos pais e não à casa: 

(...) no acompanhamento de crianças que vivem o modelo de guarda 
compartilhada com alternância de casas, observamos a boa 
adaptação e a facilidade de construir vínculos com as duas casas. É 
claro que, para que isso aconteça, a criança teve vínculos muito 
positivos com ambos os pais e que eles dividiam os cuidados e 
afetos com seus filhos (...) Devemos ressaltar que os vínculos a não 
se perderem são com os pais e não com a casa (...). Tendo seu 
próprio espaço físico, sentirão cada casa como sua também, criando 
vínculos positivos com ambas. 

Para além das distintas visões, é fundamental a compreensão de que 

compartilhar a guarda tem a ver com continuidade de vínculo e divisão de 

responsabilidade na tomada de decisões em relação aos filhos. Refere-se a bases 

sólidas de limites e a não sobreposição de orientações. O grande diferencial entre a 

guarda compartilhada e as demais modalidades, particularmente à guarda exclusiva, 

é, pois, a flexibilidade.  

Neste sistema inexiste um padrão rígido de dias ou horários de 

visitação. Desaparecem clássicas máximas aprisionantes como, este é meu dia, ou 

esta é minha semana ou este é meu mês. Neste sentido, se a criança considerar que 

na casa de um dos genitores, encontra mais tranqüilidade para estudar na época das 

provas, nada a impede de se transferir para lá nestas ocasiões. Em síntese, através 

dos simples ritos de pertinência e inclusão, a criança terá segurança de que não será 

uma mera visita na casa de seu pai ou de sua mãe, mas que tem o privilégio de 

espaços próprios em locais distintos.  
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Para alguns, a guarda compartilhada não poderá funcionar se os ex-

cônjuges vivem em conflito. Ora, qual o casal que nunca discordou sobre alguma 

decisão a respeito dos filhos? Escola, viagens, amizades...? Se isto ocorre e é 

plenamente aceito na vigência da relação, não pode servir de argumento para a não 

implementação da guarda compartilhada nas separações litigiosas.  

Neste sentido, é a qualidade do acolhimento que pai e mãe 

dispensam ao filho, que dará a equipagem emocional que ele necessita para 

posicionar-se no mundo e lidar com os conflitos na vida adulta, com maior ou menor 

fluidez e criatividade. Como bem situa Ramires & Souza (2006:174): 

As crianças têm a saúde mental associada ao bem-estar dos pais e à 
qualidade do relacionamento entre ambos. Assim, estão sob risco de 
problemas de ajustamento quando crescem em uma família onde o 
casal esteja em conflito, quer vivam juntos ou não.  

  

 

 

 

 

 

 



 65 

 

 

 

 

05 O lugar e as perspectivas da guarda 
compartilhada 
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Já se observa na sociedade brasileira um significativo movimento 

reivindicatório em favor da legalização da guarda compartilhada, liderado 

especialmente por entidades de pais separados, destacando-se as Associações Pai 

Legal, Pais para Sempre e Pais e Mães Separados-APASE, as quais dispõem de 

sites e publicações sobre o tema. 

Além do empenho das entidades de mães e pais separados, 

encontra-se em tramitação desde o ano de 2002, o Projeto de Lei nº. 6.350 (Anexo 

A), de autoria do então deputado federal do PT/MG, atualmente embaixador em 

Cuba, Tilden Santiago. Este projeto visa alterar os artigos 1583 e 1584 do Novo 

Código Civil e instituir legalmente a Guarda Compartilhada no Brasil. Em agosto de 

2004, o projeto recebeu parecer favorável da Comissão de Seguridade Social e 

Família do Congresso Nacional, sendo encaminhado em agosto de 2006 para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal onde aguarda o 

parecer do relator, Senador Demóstenes Torres, PFL-GO.  

Depois que este projeto foi protocolado no Congresso Nacional, 

surgiram outros dois versando sobre o mesmo tema. Um do deputado Feu Rosa, em 

18.03.2002 (Anexo B), apensado ao primeiro, e outro do Deputado Ricardo Fiuza, 

em 07.11.2002 (Anexo C), que é parte de um conjunto de alterações em vários 

dispositivos do Novo Código e encontra-se sob análise na Comissão de Constituição. 
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Independentemente da guarda compartilhada não ser, ainda, 

instituída através de uma lei especifica, ao exame do texto constitucional brasileiro, 

que equiparou a posição da mulher e do homem nos direitos e deveres relativos à 

sociedade conjugal, compreende-se que sua aplicação já goza de respaldo legal.  

Ao que parece, desde então, não existem mais funções exclusivas: 

homens e mulheres foram colocados em pé de igualdade, inclusive no que se refere 

ao exercício da parentalidade. Portanto, juntos ou separados, os pais são 

responsáveis do mesmo modo pela sua prole. Como bem observa Leite (2003, 285): 

O objetivo da guarda conjunta não deve ser nunca negligenciado: a 
manutenção dos laços entre pais e filhos. Cooperação que, 
certamente, não depende de uma ordem judicial, mas da boa vontade 
dos pais. Ainda assim, mesmo que a ordem não garanta a desejada 
cooperação, esta ordem auxilia, conduz, indica um caminho favorável 
à obtenção deste resultado. 

5.1 O real (re)velado 

A despeito de sua aplicabilidade e da mobilização nacional em torno 

da guarda compartilhada, os dados referentes às ações de guarda com entrada no 

Cartório da 3ª. Vara da Comarca de Camaragibe, no período de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de 2004, parecem reveladores de que esta alternativa ainda não goza de 

importância significativa.  

Foram arrolados 35 processos (tabela 01), mas deste total, apenas 

27 foram localizados. Destes, exclusivamente 15 ações referiam-se a guarda de 

filhos requerida por um dos genitores, as demais diziam respeito a solicitação de 

guarda por terceiros. 
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Tabela 01 
Distribuição mensal dos processos de guarda com entrada na 3ªVara da 
Comarca de Camaragibe em 2004 

MÊS QUANT. % MÊS QUANT. % 
JANEIRO* - - JULHO 02 06 
FEVEREIRO 04 11 AGOSTO 05 14 
MARÇO 03 09 SETEMBRO 03 09 
ABRIL 01 03 OUTUBRO 04 11 
MAIO 01 03 NOVEMBRO 07 20 
JUNHO 03 09 DEZEMBRO** 02 06 

   TOTAL 35 100 
*Em 2004, durante o mês de janeiro, havia a obrigatoriedade de férias coletivas para todos os 
serventuários do Tribunal de Justiça de Pernambuco- TJPE, só funcionando, nesta ocasião, um 
plantão para atender situações emergenciais, o que explica a inexistência de processos neste 
período. 
**Além da interdição do Fórum local, no período dos festejos natalinos acontece o recesso forense, 
só sendo atendidos os casos de emergências.  

Em razão do objeto de estudo proposto, dentre os 27 processos 

localizados, delimitou-se a análise dos dados aos pleitos àqueles de autoria paterna 

ou materna, a saber, três mães e 12 pais, de acordo o observado na tabela 02: 

Tabela 02 

Autoria dos processos 
Autor QUANT  (%) 

Genitor 12 44 
Genitora 03 11 
Avós maternos 05 18 
Avós paternos 03 11 
Tios maternos 02 07 
Tios paternos 01 04 
Sem parentesco 01 04 
TOTAL 27 100 

A apreciação de algumas variáveis foi prejudicada pela exigüidade de 

subsídios num elevado número de processos, especialmente naqueles que não 

passaram pela equipe técnica para estudo. É flagrante a precariedade de 

informações constante nos autos, quanto à escolaridade, ocupação e renda do autor 

da ação, bem como a ausência de informações relativas à sua dinâmica familiar, não  
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sendo possível identificar, por exemplo, a duração da união conjugal, os motivos da 

separação, o tempo de ruptura, além de outros elementos importantes para a 

pesquisa. 

Em relação à constituição familiar, a despeito das lacunas, pode-se 

observar pelo perfil do demandante, que se trata de casais adultos jovens, com idade 

média em torno de 30 anos, tendo a maioria concluído o ensino médio. A situação de 

emprego e renda, itens importantes para exame da condição sócio-econômica, 

também apareceram de forma vaga. Foram comuns as expressões “autônomo”, para 

definir a profissão dos homens e “do lar” para designar a mulher que não exerce 

atividade remunerada (tabela 03).  

Tabela 03 
Situação sócio-ocupacional dos autores  
 GENITOR  GENITORA  

PROFISSÃO QUANT. % QUANT. % 
Autônomo 10 67 - - 
Func. público 02 13 - - 
Emp. Doméstico - - 02 13 
Empresa privada 02 13 - - 
Do Lar - - 07 47 
Desempregado - - 03 20 
Estudante 01 07 02 13 
Não informado - - 01 07 

TOTAL 15 100 15 100 
 

Em torno de 13% dos processos não apareceram informações acerca 

da modalidade a união estabelecida pelos demandantes. Entretanto, em 80% dos 

casos, a união estável figurou como o modelo hegemônico de entidade familiar. Já o 

casamento civil não apareceu em nenhum dos processos analisados.  
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No que se refere à duração da conjugalidade, observou-se que 

freqüentemente, os casais se separaram após o segundo ano de convivência, sendo 

todos os filhos requeridos, a época de abertura do processo, menores de 12 anos. 

Os motivos que levaram à ruptura conjugal, raramente foram 

explicitados nas peças exordiais. Quando apareceram, foram vagos e imprecisos, 

sendo o termo “conflito” largamente utilizado como síntese da questão. Outras 

causas apontadas foram “conduta desonrosa” (traição), ciúmes excessivos de uma 

das partes e interferência da família de origem na vida do casal, especialmente 

quando foi morar na casa dos pais dele ou dela, por não dispor de estrutura 

econômico-financeira para se manter.  

Em relação à titularidade da guarda dos filhos pós-separação 

conjugal, observou-se que em 100% dos casos ficaram sob a responsabilidade 

materna, independente de determinação judicial ou idade das crianças. Este dado 

parece justificar porque 80% das ações foram impetradas pelo genitor, conforme se 

pode aduzir da tabela nº 02. Verificou-se que, mesmo quando a mulher figurou como 

autora da ação, ela já detinha a guarda fática do filho.  

Portanto, a propositura da ação impetrada pelas mães, a primeira 

vista contraditório em razão de já encontrarem-se com a guarda, tiveram como 

objetivo assegurar a posse legal das crianças. Ou seja, tinham como finalidade 

preservar direitos em relação ao ex-companheiro, notadamente no que concerne às 

prerrogativas legais de um guardião, conforme retratam as alegações contidas na 

peças exordiais, destacadas: 
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O suplicado reteve em seu poder as crianças, quando a suplicante 
levou os menores para visitá-lo. A suplicante foi buscar os filhos e 
teme que o suplicado os retenha novamente, prejudicando inclusive 
seus estudos, daí porque quer regularizar a guarda, impedindo-o de 
reter os menores quando da visitação. 

A autora detém a guarda fática. Casou-se com um estrangeiro e vai 
morar fora do Brasil. Deseja legalizar a situação, uma vez que o pai 
não aceita que leve a criança. 

A autora detém a guarda fática. Pretende legalizar a situação porque 
entrou com pedido de pensão contra o avô paterno da criança, já que 
o pai está desempregado. Em represália querem a guarda da criança. 

Em relação aos argumentos utilizados pelo genitor requerente como 

justificativa para a ação de guarda proposta, percebeu-se uma explícita disposição 

em desqualificar a ex-companheira no exercício das atribuições de guardiã, alegando 

melhores condições para a função. Em alguns casos até mesmo a sanidade mental 

da demandada foi questionada pelo requerente, como justificativas para ter 

impetrado a ação: 

Ocorre Excelência, que a requerida detém a guarda de fato, do filho 
do casal, contudo a mesma está atravessando sérios problemas 
psiquiátricos e, por conseguinte, não vem fornecendo a devida 
assistência à criança. 

O requerente vem buscar a tutela jurisdicional, a fim de que lhe seja 
concedida judicialmente a guarda da criança, vez que estando a 
genitora acometida de problemas psiquiátricos, é o requerente a 
pessoa mais indicada para assumir este múnus 23. 

Há acusações dirigidas às mães, que põe em dúvida sua conduta 

moral, de tal forma, que se constatadas podem redundar não só na perda da guarda 

dos filhos, mas, sobretudo, na destituição do poder familiar: 

 

                                                
23 Do lat. munus. Funções que um indivíduo tem de exercer; encargo. 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Nova 
Fronteira, Rio de Janeiro, 1986. 
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A casa onde reside é freqüentada por pessoas de conduta 
reprovável, e como se não fosse suficiente a ré e seu amante 
impedem que o autor visite seu filho, sendo destinatário de veladas 
ameaças. 

As crianças são maltratadas pela mãe, pois a mesma não dispensa 
às filhas os asseios necessários, não as alimenta, além de espancá-
las, expor as menores a presenciarem relações sexuais, entre ela e 
outros homens. 

A requerida é acostumada a abandonar os filhos, que tem com outros 
homens e, por esta razão vem o Autor, na qualidade de pai, requerer 
a guarda de suas filhas. 

A requerida, a luz da verdade, não é uma boa mãe, pois espanca as 
filhas, que amam o pai e conforme vontade das mesmas, ficariam 
com ele.  

Outra questão recorrente nas alegações dos genitores é que a 

pensão alimentícia, paga por eles não são bem administradas pelas ex-

companheiras, como se identifica nos casos abaixo: 

Apesar de pagar pensão de alimento à filha, não tem destinado a 
mesma ao pagamento dos estudos, haja vista a requerida não a ter 
matriculado no colégio. 

As crianças encontram-se na companhia da mãe, passando várias 
privações, apesar do Autor pencioná-las regularmente.  

O requerente paga, regularmente, pensão alimentícia em favor do 
seu filho, mas esta não vem sendo bem administrada pela requerida. 

 

Por outro lado, as mães denunciadas contestam tal afirmativa, 

alegando serem as responsáveis pela manutenção integral das crianças. Acusam os 

autores de pedirem a guarda dos filhos para se eximirem da responsabilidade de 

pagar uma pensão:  
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O único motivo para o aforamento da presente ação é a intenção do 
autor em não mais pagar a pensão alimentícia a que sua paternidade 
obriga. 

A ré assume, unilateralmente, os custos da criação do filho do casal, 
contando com a ajuda de seus pais e a indiferença do autor. 

O autor nunca foi uma pessoa responsável pelo filho no tocante a sua 
alimentação e manutenção, o que levou a contestante a trabalhar 
para prover o seu sustento. 

No que se refere à guarda requerida, em 100% dos casos a 

modalidade exclusiva foi requisitada, fomentando o clima de disputa e conflito entre 

os ex-cônjuges24 (tabela 10). Não foi encontrado referência à guarda compartilhada 

em nenhum dos requerimentos, seja por parte da mãe ou do pai. Ambos conclamam 

o paradigma das melhores condições para solicitar a guarda dos filhos. 

É importante salientar, também, que não houve menção à 

modalidade de guarda compartilhada por parte de advogados, Ministério Público ou 

juiz. A única referência encontrada foi em um caso trabalhado pela equipe técnica. A 

ação foi impetrada pelo genitor, requerendo a guarda dos três filhos - dois meninos e 

uma menina com 11, 09 e 08, respectivamente - os quais após a separação do casal 

ficaram sob a guarda fática da genitora. O pai estabelecera nova família e a mãe 

voltou a residir na casa dos pais. Após receber denúncias de que as crianças 

estavam sendo espancadas, as retirou da companhia materna, só permitindo o 

contato entre elas a cada quinze dias e sob sua supervisão. Houve a primeira 

audiência, cujo teor transcreve-se abaixo: 

 

                                                
24

 Dizer que o autor requereu a modalidade de guarda exclusiva, não significa que conste na peça 

exordial a expressão “guarda exclusiva”. No requerimento aparece apenas o termo “guarda”, 

conforme prevê o Código Civil, Art. 1584/1589. 
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Instalada a audiência não foi possível obter um acordo entre as 
partes em virtude de a requerida insistir em obter a guarda dos filhos, 
assim remetam-se os autos para estudo psicossocial. Com a juntada 
do estudo voltem-me concluso para designação de audiência de 
instrução. 

No desenvolvimento do estudo, requerente e requerida reavaliaram 

suas posturas, ficando acordado que as crianças permaneceriam na companhia do 

pai. Teriam a casa deste como domicílio de referência, mas podendo receber 

cuidados e atenção da genitora de forma integral, sem dias e horários rigidamente 

estabelecidos. Após o estudo o relatório foi encaminhado à autoridade judiciária que 

exarou o seguinte despacho: Considerando o relatório de estudo psicossocial do caso, 

redesigno audiência de conciliação para o dia tal. Intimações necessárias. (grifo 

nosso) 

Entretanto, apesar do resultado positivo observado no trabalho da 

equipe técnica, que oportuniza às partes uma alternativa não adversarial e menos 

traumática de resolução dos conflitos relativos a guarda dos filhos, como se observa 

na tabela 04, a maior parte dos processos com entrada em 2004, ainda não passou 

pela equipe para estudo e oferecimento de parecer.  

Tabela 04 
Fase atual dos processos 
 QUANT (%) 
Aguarda estudo 04 27 
Aguarda citação 07 47 
Aguarda audiência 02 13 
Sentenciados 02 13 

TOTAL 15 100 

Do universo pesquisado, apenas em quatro processos constavam a 

determinação judicial para estudo do caso. Os processos já sentenciados referiam-

se à guarda requerida por terceiros e nenhum deles passou pela equipe técnica para 

estudo.  
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Em um dos casos a criança é órfã de mãe, sendo sua guarda deferida para uma tia 

paterna. No outro caso, o pai da criança é desconhecido e a mãe, de 21 anos, 

concordou que a guarda da filha fosse entregue à avó materna.  

Os demais processos se encontravam aguardando cumprimento de 

outros trâmites legais, para só então, caso o juiz com seu poder de decisão 

considere necessário, serem encaminhados para intervenção da equipe técnica. 
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6 Considerações finais: Entraves e desafios à 
efetivação da guarda compartilhada 
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Considerando sua amplitude, tem-se a clareza do não esgotamento 

do tema proposto, se constituindo o trabalho ora apresentado num estudo de caráter 

aproximativo, com amplas possibilidades de aprofundamento posterior. 

Os dados apresentados parecem reveladores de que, a despeito da 

ineficácia em garantir a prerrogativa do melhor interesse da criança e do 

adolescente, prevista no artigo 227 de nossa Lei fundamental, o modelo de guarda 

exclusiva, ainda é predominantemente aplicado. Ainda inexiste em nossa sociedade, 

a exemplo da Inglaterra,25 França e Estados Unidos, um dispositivo legal que 

oficialize a prática da guarda compartilhada. O Novo Código Civil, apesar das 

mudanças sinalizadas, não operou alterações estruturais. O Projeto de Lei que prevê 

a sua normatizaçao, tramita lentamente no Legislativo.  

Observou-se que o teor das ações, independente de autoria materna 

ou paterna, segue o mesmo padrão depreciativo e acusatório, que parece ser 

estimulado pelo paradigma das melhores condições, sustentáculo da guarda 

exclusiva. Tem aí, um jogo de poder que torna os filhos receptáculos de mágoas e 

rivalidades.  

                                                
25 Na Inglaterra, por exemplo, desde 1959, existe o Divorce Court Welfare Service, no qual 
trabalham os divorce court welfare officers que são assistentes sociais de formação. Estes 
funcionários do tribunal têm um papel privilegiado em ajudar a se chegar a um arranjo 
satisfatório no que diz respeito à guarda e visita de filhos. É papel deles avaliar os acordos 
que os pais submetem à aprovação do tribunal (Shine, 2003:33). 
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Contudo, para além da postura adversarial dos ex-cônjuges, o tema 

da guarda compartilhada, parece carecer de importância entre os operadores do 

direito. Considera-se que a ausência de referência ao tema por parte de advogados, 

juizes e promotores, seja por desinformação, descrédito ou mesmo desinteresse, 

observada neste estudo inibe à implementação desta modalidade de guarda.  

No levantamento realizado, não foram encontrados registros de que 

as partes em disputa pela guarda dos filhos tenham sido informadas por algum 

desses operadores, sobre a possibilidade da guarda ser compartilhada. Não se pode 

precisar, pois, se os motivos que levaram à ruptura da relação ou a situação sócio-

econômica dos ex-cônjuges, constituem-se fatores impeditivos ou motivadores para 

a adesão da guarda compartilhada, uma vez que, em nenhuma fase do processo, 

esta alternativa lhes foi apresentada.  

O único processo com menção à guarda compartilhada, foi aquele 

com passagem pela equipe técnica. Trata-se de um caso bastante representativo da 

importância do trabalho desenvolvido. Conforme foi relatado, antes da equipe 

intervir, não houve qualquer possibilidade de entendimento entre as partes em 

conflito. Entretanto, após o trabalho desenvolvido, a postura adversarial cedeu lugar 

a uma parceria parental.  

Este exemplo torna-se representativo da importância do trabalho 

desenvolvido pela equipe técnica, como também demonstra que, a despeito da 

situação de conflito, quando tem oportunidade de entrar em contato com novas 

possibilidades de encaminhamento da questão, as partes podem resignificar suas 

posturas.  
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É diante desse quadro que se considera fundamental a afirmação 

das equipes técnicas no espaço forense. Neste sentido, como componente desta 

equipe, compete ao assistente social, ancorado no projeto ético-político da profissão 

contribuir na construção de uma prática de cunho pedagógico-emancipatório, não 

fragmentária, onde os profissionais trabalhem de forma cooperativa e não 

competitiva, trocando e articulando saberes, tendo clareza de suas competências 

teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política, dando respostas efetivas às 

demandas que lhe são postas pelas partes em litígio. É importante, também, que 

essa prática seja visibilizada, permitindo que o trabalho desenvolvido seja 

direcionado ao maior número de famílias que procuram a Justiça. 

A problematização desenvolvida procurou demonstrar que a 

modalidade de guarda compartilhada não é panacéia, mas esboça um novo 

direcionamento à relação entre pais e filhos nas famílias em situação de ruptura, 

especialmente nos desenlaces conflituosos.  

As questões abordadas parecem indicativas da ineficiência do padrão 

cristalizado de guarda exclusiva, fundamentado no paradigma de melhores 

condições, uma vez que este modelo tende a contribuir no acirramento das tensões, 

discórdias e hostilidades entre os ex-cônjuges, além de sugerir, implicitamente, a 

desqualificação do genitor não-guardião, justificando e legitimando a discriminação.  

Isto dificulta a construção de um clima favorável ao entendimento, no 

interesse do bem estar dos filhos. Estes, por sua vez, são instigados a considerar o 

genitor não-guardião como menos capacitado às funções parentais e até 

desqualificá-lo.  
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Tal situação pode motivar o enfraquecimento da autoridade daquele que não esteja 

no exercício da função de guardião. Este modelo parece sugerir que a dissolução do 

casal conjugal equipara-se ao fracasso. Desta forma, na ocorrência da separação, 

“como punição”, ambos os pais perdem o mérito de cuidar dos filhos, elege-se então 

o “menos nocivo” para assumir a guarda, em regra a mãe. 

A guarda compartilhada, não é um jogo, mas uma dinâmica 

relacional, na qual os ex-cônjuges desenvolvem uma postura cooperativa e não 

adversarial em relação aos filhos. Pressuposto que tem se mostrado improvável no 

paradigma exclusivista, seja na forma tradicional, seja em suas novas versões, 

tornando-se manifesta a importância da paternidade e maternidade em bases 

igualitárias para que, efetivamente, seja preservado o superior interesse da criança. 

Neste sentido, é fundamental cautela e prudência para impedir que a 

premissa compartilhar, seja reduzida à divisão equânime dos dias e horas em que, 

pai ou mãe passa com a criança. Um não substitui, tampouco é mais importante que 

o outro. Ou seja, pai e mãe têm os mesmos deveres, responsabilidades e direitos. 

Neste sentido, encerra-se o célebre vaticínio de fracasso, a torcida contra, porque as 

decisões precisam ser consensuais. A igualdade de responsabilidade poderá 

eliminar sobrecargas e cobranças excessivas, em termos afetivos ou materiais, além 

de não privar a criança do convívio com ambos os genitores. 

Tal perspectiva pressupõe que são os pais, independente de situação 

conjugal, as pessoas mais indicadas para tomar as decisões que dizem respeito aos 

seus filhos. Certamente isto implica em muita discussão acalorada, como ocorre na 

vigência da relação. Transitar do foco de uma abordagem exclusivista para a guarda 
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compartilhada significa, pois, muito mais que uma mudança de nomenclatura: é a 

eleição de uma nova epistemologia. Como bem situa Grisard Filho (2005:185): 

A guarda compartilhada faz um corte epistemológico nos sistemas 
vigentes – guarda única, guarda alternada, guarda dividida – para 
privilegiar a continuidade da relação da criança com seus dois 
genitores após o divórcio, responsabilizando a ambos nos cuidados 
cotidianos relativos à educação e à criação do menor.  

É prudente ressaltar que não existe pai ou mãe ideais, existem 

relações. Importará, pois, muito mais aos filhos a qualidade das trocas afetivas e 

menos terem os pais vivendo no mesmo espaço. Dito de outra maneira, ter pai ou 

mãe ausente ou presente poderá ocorrer na ruptura ou vigência da relação conjugal 

e esta precariedade das relações parentais, a qualquer tempo, podem comprometer 

de forma temporária ou duradoura o desenvolvimento da criança. 

A guarda exclusiva contribui fortemente no enfraquecimento do poder 

familiar do não guardião, o qual, privado da livre convivência com o filho, não pode 

exercer seus direitos e deveres na mesma intensidade que o guardador. Ou seja, 

essa modalidade de guarda tem funcionado como mecanismo de apartação parental. 

Neste sentido, considera-se uma necessidade imperiosa a construção de uma 

dinâmica relacional emancipatória, menos individualista, em que, mesmo separados, 

detendo ou não a guarda física, a responsabilidade dos pais em relação aos filhos 

seja compartilhada. 
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Anexo A  
 
Projeto de Lei nº. 6350/2002. Protocolado em 24/01/2002 
pelo Dep. Tilden Santiago, por iniciativa das Associações 
Brasileiras) 

  
Define a guarda compartilhada.  
 O 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 corresponsabilização 

do dever familiar entre os pais, em caso de 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 o melhor interesse da criança.  

  
Art. 4º. Esta lei entra em vigor no dia 10 de janeiro de 2003. 
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Anexo B  
 
Projeto de Lei nº. 6315/2002 - Protocolado em 18/03/2002 
pelo Dep. 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.  
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Anexo C 
 
Projeto de Lei nº. 7.312/2002 - Protocolado em 
07/11/2002 pelo Dep. Ricardo Fiuza  

   
Altera o novo Código Civil  
O Congresso Nacional decreta:  
Art. 1º. O artigo 1584 da Lei nº. 10.406 de 10 de janeiro de 2002 

passa a vigorar com a seguinte alteração:  
  
Art. 1584. Declarada a separação judicial ou o divórcio, ou 

ocorrendo a 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 
essa possibilidade, será a guarda atribuída a quem revelar melhores 
condições para exercê-la.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


