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“A criança necessita de amor e compreensão, para o desenvolvimento pleno e 
harmonioso de sua personalidade; sempre que possível, deverá crescer com o 
amparo e sob a responsabilidade de seus pais, mas, em qualquer caso, em um 

ambiente de afeto e segurança moral e material; salvo circunstâncias excepcionais, 
não se deverá separar a criança de tenra idade de sua mãe. A sociedade e as 

autoridades públicas terão a obrigação de cuidar especialmente do menor 
abandonado ou daqueles que careçam de meios adequados de subsistência”.  
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RESUMO 
 
 
 

 
 
Este trabalho traz como ideia principal o estudo da guarda compartilhada, como 
funciona e de que maneira pode beneficiar os genitores e os filhos envolvidos nesse 
processo de cuidado. Inicialmente, será realizada uma revisão bibliográfica que 
contará com o estudo de trabalhos científicos de autores renomados da área, os 
quais versam sobre os aspectos jurídicos da guarda compartilhada. Uma análise de 
casos correlatos com base em outros trabalhos de cunho científico, a fim de 
concatenar as ideias desses autores, embasando a hipótese aqui apresentada. De 
acordo com os novos padrões sociais, os casamentos e uniões civis instáveis têm 
tido uma curta duração e sua dissolução têm trazido dúvidas quanto à guarda dos 
filhos, sendo a guarda compartilhada um assunto que permeia os estudos de direito 
e todas as funções aplicadas à co-parentalidade. Sendo o Direito uma maneira de 
buscar equidade e justiça para todos, os argumentos aqui apresentados e as 
citações que servirão de embasamento para essa hipótese, tornar-se-ão a chave 
para a discussão sobre esse tema tão relevante para sociedade e famílias atuais. 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Guarda. Compartilhada. Filhos. Divórcio. Separação. 

 
 
  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 
 

This paper term has as main idea the study of shared custody, how it works and how 

it can benefit the parents and the children involved in this care process. Initially, a 

bibliographic review will be carried out, which will include the study of scientific works 

by renowned authors of the area, which deal with the legal aspects of shared 

custody. An analysis of related cases based on other scientific works, in order to 

concatenate the ideas of these authors, basing the hypothesis presented here. 

According to the new social standards, unstable marriages and civil unions have had 

a short duration and their dissolution have led to doubts about child custody, with 

shared custody being a subject that pervades law studies and all functions applied to 

marriage -parentality. Since Law is a way of seeking equity and justice for all, the 

arguments presented here and the citations that will serve as a basis for this 

hypothesis will become the key to the discussion on this subject so relevant to 

society and current families 

 

 

 

Keywords: Guard. Shared. Children. Divorce. Separation. 
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INTRODUÇÃO  

 
Muitas são as razões que podem levar à separação de um casal. Poderíamos 

até elencar alguns dos motivos mais comuns a fim de compreendermos esse 

fenômeno social e todos eles podem ser justificados. A realidade da separação 

dentro família traz mudanças que podem ser vistas em sua estrutura interna e que 

afetam cada membro desta de maneira diferente. Essas mudanças podem ser 

sentidas em seu âmbito religioso, cultural e até econômico.   

           O fim da vida conjugal incide diretamente na condição mental, psicológica e 

social da criança e do adolescente. Muitas famílias podem apresentar dificuldades 

em priorizar as necessidades do menor e proporcionar o que é melhor para ele. A 

problemática desse trabalho envolve uma questão muito debatida. Quando o 

casamento acaba e a família é despedaçada, com quem permanecerão os filhos? 

Quando a separação ocorre, um novo modelo de família surge sendo que 

cada uma dessas modalidades possui um núcleo diferente. A figura do casal como 

pilar principal da família não mais existe, mas sim, homens e mulheres, mães e pais, 

dispostos a seguirem em frente e reconstruírem suas vidas. 

          Desta forma, visando o bem estar da criança, a guarda compartilhada é a 

melhor maneira de prover aos filhos de casais separados a estabilidade necessária 

ao seu desenvolvimento, por meio dessa nova estrutura familiar. É uma maneira de 

viver junto com pais, embora existam situações em que essa não será a melhor 

opção no caso de casais que continuam em conflito após o divórcio. 

Para tanto, os operadores do direito determinam um estudo de cada caso e 

um acompanhamento com especialistas. Em muitos casos, deixar a guarda da 

criança com apenas um dos pais pode ser a melhor opção para o bem dela. Desta 

forma, o juiz que presidir o caso sempre considerará qual dos genitores proporciona 

o melhor ambiente para o crescimento da criança e do adolescente, de maneira a 

prover as necessidades do menor. 

Com o fim do pátrio poder e advindo o poder familiar, ambos, pai e mãe, têm 

responsabilidade sobre os filhos, tanto de prover os bens materiais que a criança 

necessita e um ambiente para moradia, como também, e principalmente, amor, 

carinho, cuidado e proteção. 

Assim, a família apresenta uma nova configuração, uma nova identidade 

social, mas suas responsabilidades com relação às crianças permanecem as 
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mesmas. A justificativa desse trabalho se encontra na premissa de que cada vez 

mais os casais têm se separado e a justiça, quando diante desse impasse, tem que 

garantir um crescimento saudável e um núcleo familiar estável para apoiá-lo. 

Este trabalho tem como objetivo geral estudar a história da guarda 

compartilhada através da co-parentalidade, os tipos de guarda existentes, bem como 

o estudo e trabalhos correlatos à esse, nos quais foram abordados os tipos de 

guardas, bem como a importância da guarda compartilhada, de acordo com a 

necessidade e possibilidade das famílias.  

Finalmente, o desenvolvimento da tese, explicando que as mudanças que 

ocorrem diante da separação e as adaptações devem ser feitas dentro do núcleo 

familiar para salvaguardar o crescimento saudável do infante. 

Os materiais e métodos usados nesse trabalho contam com pesquisas 

bibliográficas na área cientifica como revistas eletrônicas, livros e teses de mestrado 

e doutorado publicadas nos anais de grandes universidades, que trarão um material 

teórico que embasará o tema, ou seja, a guarda compartilhada será estudada de 

maneira a criar uma rede de ideias sobre o assunto e a aprofundamento necessário.  
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS HISTÓRICOS DA GUARDA COMPARTILHADA  

O papel da criança no âmbito da família sofreu muitos sobressaltos, passando 

de anjo que possuía a alma pura e ingênua, a alegria da família, para “peso morto” 

que traz apenas despesas e incômodos. Durante certo período da história chegou à 

imagem do ser que poderia contribuir financeiramente para o sustento da família ao 

se tornar apto para o trabalho. Neste sentido, Barreto (2017) explica que: 

“A criança, de acordo com o período histórico, ocupa posição diversa na 
família. No direito inglês, em meados do século XVIII, era considerada um 
simples objeto, uma coisa que pertencia ao pai. Com o passar dos anos, a 
preferência pela guarda da criança foi conferida à mãe. Posteriormente, a 
visão sobre as responsabilidades dos pais frente aos filhos foi sendo 
alterada a responsabilidade, de forma igualitária, entre os genitores.” 

 

Foram muitos anos até que as leis de proteção à criança e ao adolescente 

foram criadas. Dentre as mais relevantes podemos citar a Declaração de Genebra1, 

a qual chamou a atenção para a necessidade de proclamar a criança como objeto 

central de proteção especial, abrindo caminhos para conquistas importantes que 

foram feitas nas décadas posteriores.  

Em 1948, as Nações Unidas declaram o dever de proporcionar um melhor 

atendimento e resguardo da criança no seio familiar, por meio da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, entendida como a maior prova histórica do 

consensus omnium gentium sobre o sistema de valores vigente.  (BOBBIO, 2004)  

Assim, as condições de vida da criança, bem como suas necessidades mais 

básicas, haviam finalmente recebido uma maior atenção dos governos no cenário 

mundial. Por séculos a criação dos filhos foi vista como um investimento econômico 

à família, assim como o casamento, de forma que a infância foi negligenciada. Por 

esta razão, os documentos internacionais que preveem o bem estar da criança são 

extremamente importantes. 

Neste sentido, Tejada (2008) explica também que após a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, proclamada em novembro 1989, a Assembleia 

Geral das Nações Unidas reafirmou o compromisso com a infância e juventude na 

Convenção sobre os Direitos da Criança, reconhecendo que a infância e a juventude 

                                            
1 Declaração de Genebra. Texto na íntegra disponível em: 
http://www.tjpe.jus.br/documents/108072/110015/DeclaracaoUniversaldeDireitosdaCriancaedoAdoles
cente.pdf/d91b8713-bef0-4f19-9cfb-51916a5c220b 
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devem ser protegidas, para proporcionar a formação de um cidadão mais apto a 

enfrentar as diversas situações da vida adulta. 

É importante destacar que este último documento gerou muitos debates, pois 

passou a constituir o mais importante baluarte na garantia dos direitos daqueles que 

ainda não atingiram a maioridade. Antes mesmo de ser outorgado esse documento 

da Convenção pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Brasil já havia 

incorporado em seu texto constitucional as novas diretrizes, conforme se vê da 

transcrição do artigo 227 da Constituição Federal de 1988 abaixo: 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, 
ao adolescente e ao jovem, 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”.         

O artigo acima determina que constitui uma obrigação da família, da 

sociedade e do próprio Estado, garantir que o desenvolvimento saudável da criança 

e do adolescente seja uma prioridade. O dispositivo também lista os direitos 

necessários a esse desenvolvimento, trazendo, por fim, o dever de proteger a 

criança em todos os aspectos físicos, emocionais e psicológicos. 

Quanto à nomenclatura, o termo guarda compartilhada ou conjunta é de 

origem inglesa, “joint custody”, e diz respeito à possibilidade de os filhos de pais 

separados serem assistidos por ambos os genitores. Entende-se que, nesta 

modalidade, os pais têm efetiva e igualitária autoridade legal sobre os filhos, 

dispensando-lhes maiores cuidados do que na guarda única (sole custody). (ALVES, 

2017) 

A guarda compartilhada é algo novo para o Direito, mas um pouco menos 

para a sociedade. É uma prática que começou a ser adotada há duas décadas nos 

países europeus, sendo disseminada ao longo desses anos. Desde a concepção 

arcaica de que os filhos apenas deveriam ficar com aquele que não causou a 

separação até o compartilhamento igualitário da guarda, houve um grande avanço. 

Neste sentido, Waldyr Grisard Filho (2017, p. 12) 

 
A guarda compartilhada começou a ser aplicada, há cerca de 20 anos, na 
Inglaterra, passando a ser adotada na França, no Canadá e nos Estados 
Unidos. A Califórnia, em 1980, aprovou a lei que acrescentou a guarda 
compartilhada, iniciativa rapidamente reproduzida por outros Estados, 
valendo lembrar que o número de famílias em fase de divórcio com acordos 
de guarda compartilhada subiu, na Califórnia, de 5 para quase 20%.   
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A guarda compartilhada abarca muito mais do apenas as relações findadas 

entre os genitores da criança. Atualmente, a sociedade passou a aceitar e a aderir 

formatos de famílias que antes não eram bem vistos, como relações que surgem e 

permanecem fora do casamento, ou ainda, a guarda compartilhada entre um dos 

genitores e um ascendente ou colateral da criança, no caso de falecimento ou 

abandono por parte do outro genitor. 

É importante ainda destacar que, segundo Barreto (2017), na França, adepta 

da guarda através compartilhamento, após a oitiva dos filhos, o juiz fixa a autoridade 

parental de acordo com os interesses e carências da criança ou adolescente. Assim, 

estando o casal de acordo, basta uma declaração conjunta perante o juiz para que 

seja estabelecido o processo de guarda compartilhada. 

Essa perspectiva da autoridade judiciária, adquirida após a apuração das 

condições de cada um dos genitores e, principalmente, após ouvida a opinião da 

criança acerca do que o próprio menor acredita ser melhor pra ele, é muito 

importante, pois, não obstante o risco de alienação parental, a criança está inserida 

naquela estrutura familiar e, embora muitos pais acreditem o oposto, ela entende o 

que está ocorrendo. 

Obviamente, outros fatores devem ser cuidadosamente apurados para evitar 

que a criança continue a sofrer os danos colaterais do divórcio, mesmo após a 

decisão final. Portanto, a cooperação dos pais nesse momento é extremamente 

importante. 

Segundo Leite (1997) na atualidade, tanto nos países europeus quanto nos 

países da América do Norte, a atribuição da guarda conjunta só ocorre quando os 

juízes estão convencidos de que os genitores podem cooperar, mesmo que algumas 

objeções aparentes, ou infundadas, tenham sido levantadas no transcorrer do 

processo.  

 A legislação tem dado importantes passos em direção à guarda 

compartilhada, quando menciona a responsabilidade de ambos os pais com relação 

ao cuidado com a criança e adolescente, cabendo a eles fornecer tudo que o infante 

necessita inclusive amor, carinho e um ambiente saudável para crescimento e 

desenvolvimento psicológico e social. 

A lei de proteção aos interesses do menor avançou muito, equilibrando as 

responsabilidades dos pais para que a criança possa usufruir da companhia de 
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ambos. Com a ampliação das possibilidades de guarda compartilhada para os 

outros parentes, e não apenas os pais, melhora a possibilidade de o menor não ser 

obrigado a conviver em ambientes hostis e violentos. 

Desta forma, Magalhães e Azevedo (2008, p. 50/62) explicam que: 

“A mesma lei contempla, ainda, a hipótese de a guarda não poder ser 
exercida pelos genitores, como se vê nos casos em que a negligência, a 
violência e o abuso se fazem presentes nas relações pais/filhos. Neste 
caso, cabe ao juiz deferi-la à pessoa (ou pessoas) que revele melhor 
aptidão para executar tal mister, devendo ser observado, para a escolha, na 
medida do possível, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 
afetividade da criança com o pretenso guardião (art. 1.584, §5º, Código 
Civil)”. 

Ocorrem ainda os casos onde as brigas constantes entre o casal e outros 

familiares, como os avós, por exemplo, prejudicam o estado psicológico da criança, 

irradiando para outros aspectos da sua vida, podendo, inclusive, apresentar 

comportamento agressivo e antissocial, prejudicando também seu desenvolvimento 

escolar. 

Quando isto ocorre, diante da inviabilidade de guarda compartilhada, cabe ao 

juiz determinar qual dos genitores tem capacidade psicológica e financeira para 

prover à criança um ambiente aprazível e propício para seu desenvolvimento. Neste 

sentido, Azambuja, Larratéa e Filipouski (2017, p. 11) clarificam: 

“Ocorre que esta basilar prerrogativa para o sucesso da guarda conjunta 
revela uma dificuldade prática, pois são raros os casais que conseguem 
manter um bom relacionamento após a ruptura da vida em comum. Como 
falar em divisão da guarda e de visitação livre se os pais mantêm-se em 
estado de beligerância? Nos casos onde não há o consenso dos genitores, 
preferível que a criança fique sob a guarda física de um deles, o que tiver 
melhores condições de exercê-la, conforme preceitua a clássica guarda 
unilateral, sendo ao outro atribuído o dever de visitar o filho”. 

 É importante esclarecer que a guarda unilateral poderá ser optada mesmo 

quando a separação ocorre de forma amigável. Os genitores podem decidir que a 

guarda permaneça com apenas um deles, geralmente aquele que ficará na casa 

onde as crianças já moram, a fim de proporcionar estabilidade na vida dos menores, 

considerando a fragilidade em que a família se encontra. 

 Sob esse aspecto, cumpre analisar e descrever as modalidades de guarda 

existentes, especialmente aquelas aceitas e praticadas no Direito Brasileiro, 

conforme se vê adiante. 
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1.1 - TIPOS DE GUARDA E ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

Inicialmente, cabe elencar as formas de guarda existentes. Destacam-se, 

portanto, a guarda unilateral, a alternada, o “aninhamento” ou “nidação” e, por fim, a 

compartilhada, objeto central do presente estudo. A guarda unilateral é aquela, como 

a própria terminação sugere, em que somente um dos pais é nomeado guardião do 

filho, isto é, traduz “a ideia de que apenas o cônjuge detentor da guarda é o 

responsável pelas principais decisões na vida dos filhos” (MEISTER, 2013, p. 23). 

Esse é um modelo de guarda tradicional, Tepedino (2004) explica que a 

guarda unilateral é a forma clássica em que um dos genitores fica com o encargo 

físico do cuidado aos filhos, cabendo ao outro exercer as visitas. A determinação 

sobre qual dos pais será atribuída a guarda unilateral, e consequentemente o 

exercício mais efetivo do poder familiar, pode ser feita tanto por acordo dos pais, 

como por decisão judicial. 

Entretanto, ainda que feito por acordo dos pais, o ideal é que o mesmo tenha 

a homologação de um juiz para validar tal pacto. O Código Civil também estabelece 

que, ainda que a guarda seja concedida somente a um dos pais, restando ao outro o 

dever e direito de visitação do(s) menor(es), também caberá a esse genitor a 

supervisão do outro, como será melhor elucidado adiante. 

Já a “nidação” ou “aninhamento” é um modelo que não existe no Brasil. 

Pressupõe que o menor habite em uma única casa, da qual os pais têm que alternar 

depois de certo período de tempo. Citando Garcia e Grisard Filho, Meister (2013, p. 

26) explica que: 

“No direito inglês, esse tipo de guarda é chamado de “birds”, como 
referência ao ninho do pássaro. Porém, tal modelo não é considerado 
viável, principalmente pelo alto custo, visto que pressupõe três residências, 
uma para cada um dos pais e uma na qual permanece o filho” 

Esse modelo é muito semelhante ao alternado, porém, neste quem alterna de 

casa são os filhos e não os pais. É importante compreender que qualquer das 

formas de guarda, mesmo a compartilhada, não tem a intenção de restabelecer a 

convivência familiar aos moldes da vigência da união, como era antes da separação, 

pois uma nova realidade se impõe ao grupo familiar e a criança precisa aprender a 

conviver com essa nova realidade. (TEPEDINO, 2004, p. 311) 

A nova conformação familiar traz ainda a necessidade da reorganização de 

toda a estrutura familiar, de forma que os filhos precisam ser preservados no 
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decorrer do processo para que possam se adaptar à essa nova realidade, pois 

poderá haver novos casamentos e, dessas novas uniões, serão formados novos 

laços familiares.  

Diante da realidade de nova união, McGoldrick e Carter (2001, p. 351) apud 

Oliveira (2017, p. 182) apontam que:  

“O processo de recasamento deve ser visto como parte de um processo 
emocional que remonta pelo menos à desintegração do primeiro casamento. 
A intensidade da emoção despertada pela ruptura do ciclo de vida pelo 
divórcio deve ser manejada muitas vezes antes que os sistemas deslocados 
voltem a se estabilizar. As emoções relacionadas ao final do primeiro 
casamento podem ser visualizadas como um gráfico tipo “montanha-russa”, 
com picos de intensidade”.  

 A separação dos pais, em geral, é um processo muito difícil e doloroso para 

todos os envolvidos, especialmente os menores, que sentem que, de alguma forma, 

possuem culpa da separação. Mesmo após todo o ocorrido, as crianças têm 

dificuldade em se ajustar à nova realidade, de forma que se um dos genitores, ou 

ambos, iniciar um novo relacionamento a criança pode sofrer um sério abalo 

emocional. 

A guarda alternada, por outro lado, é mal vista pelos jurisprudentes, sendo 

pouco recomendada pelos tribunais, pois atende muito mais ao interesse dos pais 

do que o dos filhos, ocorrendo praticamente uma cisma da criança em suas 

necessidades e aptidões. (RABELO, 2017) 

Rabelo (2017) ainda explica que nesta modalidade de guarda há uma 

concentração da criança ou adolescente, por certo período de tempo, do poder 

parental para um dos pais. A criança fica residindo temporariamente na casa de um 

dos genitores, findo o prazo pré-estabelecido, muda-se para a casa do outro genitor 

que passará a exercer de forma exclusiva os atributos da guarda.   

Isso pode não ser bom para a criança, cujo bem estar e desenvolvimento 

saudável é a principal preocupação do Direito. Assim, observa-se que a guarda 

compartilhada torna-se a melhor opção, vez que ambos os genitores se tornam 

responsáveis pelos menores, proporcionando todo o necessário à sua formação, 

inclusive, tempo de qualidade em família. 

Neste diapasão, Tepedino (2004, p. 319/320) conceitua a guarda 

compartilhada como sendo: 
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“a corresponsabilização do dever familiar, onde os genitores, em caso de 
ruptura do matrimônio ou da convivência, participam de modo igualitário da 
guarda dos filhos, dividindo direitos e deveres decorrentes do Poder 
Familiar (art. 1.583, §1º, Código Civil) onde ressalta, como vantagem desta 
modalidade de guarda, o fato de evitar a desresponsabilização do genitor 
que não permanece com a guarda”. 

Assim, a guarda compartilhada possui uma vantagem sobre o a guarda 

unilateral, qual seja evitar que o progenitor que não possua a guarda do menor se 

desresponsabilize por ele. Portanto, a guarda compartilhada tem como principal 

objetivo incentivar e propiciar um ambiente em que os pais participem do 

crescimento, desenvolvimento, criação, educação e formação da criança. 

(PEDROSO, 2014) 

É importante destacar ainda que dentre todas as modalidades de guarda aqui 

apresentadas, apenas a guarda unilateral e a guarda compartilhada existem no 

ordenamento jurídico brasileiro. As demais não são previstas, pois em nossa 

sociedade não é uma prática comum dividir a guarda de um menor de outra maneira 

que não as já previstas pela lei, conforme elucidado adiante. 

1.2.  A LEI 13.058 DE 2014 E DEMAIS ASPECTOS DA GUARDA 

COMPARTILHADA 

  Como visto, a guarda compartilhada tem passado por transformações ao 

longo do tempo e, essas transformações sempre visam o bem estar da criança 

envolvida na separação, de forma que todo processo está embasado na comunhão 

e vínculos familiares. Assim, busca-se maneiras de suavizar o impacto da separação 

na vida criança. 

 O principal objetivo da legislação é garantir que a transição entre a vida que a 

criança conhece e está habituada para a nova realidade que se apresenta seja 

menos impactante para o menor, causando-lhe menos transtornos e sofrimento 

possível. Desta forma, até a guarda compartilhada precisa ser aplicada com 

cuidado, para evitar que o menor venha a sofrer qualquer tipo de alienação parental 

no futuro. 

Para Waldyr Grisard Filho (2013) a guarda compartilhada em sua nova 

interpretação visa reter o filho no lar, conservando o dever dos pais em reger sua 

conduta, evitar que quem ilegalmente o detenha, coibir de associar-se a companhias 

prejudicais e evitar determinados lugares, fixar-lhe residência e domicílio adequado, 
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orientando-o de maneira a prover o bem viver da prole, garantindo sua segurança, 

saúde e indicando seu futuro. 

Assim, o papel dos pais vai bem além de apenas alimentar, vestir e calçar a 

criança. A educação, no sentido sociológico do termo, é de responsabilidade dos 

pais, sendo que à escola cabe apenas a instrução e transmissão dos conhecimentos 

necessários, bem como incentivar e disciplinar a interação social. Assim, a formação 

do caráter, da cidadania, bem como a transmissão de valores morais, religiosos e 

sociais cabe unicamente à família. 

No tocante à legislação, não houve grandes mudanças nas leis que regem a 

guarda compartilhada, apenas algumas alterações que visam reforçar a segurança 

do menor. Neste sentido, Waldyr Grisard Filho (2013, p. 52) explica que: 

“No tocante ao direito de guarda, verifica-se a inclusão do direito de 
vigilância, efetivado na criação do filho, peculiarmente na formação moral do 
menor. Já o dever de fiscalizar os atos do filho, concretiza-se no cuidado e 
no zelo dedicado pelos pais, imputando-lhes regras disciplinadoras e 
controladoras da conduta do filho, inclusive social, no propósito do 
desenvolvimento do filho”. 

 
Os pais devem promover paz e harmonia no ambiente familiar, livre de 

conflitos. Além disso, é dever dos genitores orientar, preparar e informar os filhos 

acerca das consequências de seus atos, aplicando-lhe as punições necessárias 

quando da violação de regras familiares e de conduta à eles impostas, influências 

essenciais à formação do caráter e da consciência de um ser humano íntegro. 

Obviamente que por punições devemos entender àquelas de cunho instrutivo, 

não as de caráter cruel e atroz. As punições têm grande importância na criação e 

formação do menor, pois se vivemos em uma sociedade que pune àqueles que 

violam as normas legais impostas à todos os cidadãos, é imprescindível que durante 

o desenvolvimento, o menor passe pela mesma experiência. 

Isso é senso comum, qualquer pessoa que não esteja ciente das 

consequências de seus atos, especialmente das possíveis punições aplicáveis, agirá 

levianamente, sem se preocupar como as repercussões que seus atos podem 

acarretar na sua vida e a daqueles à sua volta. Portanto, ensinar às crianças e aos 

jovens que, além de direitos, também possuem obrigações para consigo mesmos e 

com a sociedade em que estão inseridos, é vital para o seu desenvolvimento. 
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Neste sentido, Pedroso (2014), afirma que no nicho familiar é o lugar onde a 

criança e o adolescente são aceitos e tomam consciência de si mesmos e dos 

outros à sua volta. Tal local leva o indivíduo, gradativamente, a se integrar 

no processo de busca da sua identidade, sendo fundamental, nesse momento, a 

convivência sadia com os pais.  

No dia 22 de dezembro de 2014 foi sancionada a Lei nº 13.058, com a 

pretensão de estabelecer o significado da expressão “guarda compartilhada” e 

dispor sobre sua aplicação. Essa norma busca consolidar os pontos fortes da lei 

anterior, e ainda, esclarecer os pontos obscuros das normas já vigentes. (RUFINO, 

2017) 

A Lei nº 13.058/2014 gerou a alteração dos artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 

1.634 do Código Civil. Essa nova lei busca o equilíbrio no convívio entre os pais e 

filhos e uma convivência harmoniosa entre eles. Neste sentido, Rosa (2015, p. 73) 

explica que: 

“Na elaboração da Lei nº 13.058 o legislador procurou esclarecer alguns 
pontos obscuros em relação à redação e aplicação da Lei nº 11.698, não 
explicados claramente, como por exemplo, no § 2º do art. 1.583 que dispõe 
sobre o tempo de convívio equilibrado do filho com o pai e a mãe, havendo 
na lei anterior, confusão entre o entendimento de guarda compartilhada e 
guarda alternada.”.  

Essa diferenciação entre guarda compartilhada e guarda alternada, conforme 

a explicação acima, é extremamente importante, pois, como visto anteriormente, 

tratam-se de modelos de guarda diferentes, de forma que não podem ser 

confundidos, pois um coloca a criança em uma posição de estabilidade no âmbito 

familiar, sendo aceita pelo nosso ordenamento jurídico, a outra não. 

De acordo com Leite (2015) com a criação do parágrafo 5º do art. 1.583 do 

Código Civil, ambos os genitores recebem legitimidade, dentro do poder familiar, 

para pedir informações e prestação de contas um ao outro, exercendo supervisão 

direta da guarda, amainando o poder exclusivo do guardião, a fim de garantir o bem 

estar da criança. 

No artigo 1.584 as alterações que principiavam no parágrafo 2º, antes da 

nova lei, preconizava-se que a guarda compartilhada, sempre que possível, seria 

aplicada no caso de não haver acordo entre o pai e a mãe quanto à guarda do filho. 

Após a alteração, aduz que somente se ambos os pais estiverem capazes de 

https://jus.com.br/tudo/processo
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exercer o poder familiar, a opção do juiz será pela guarda compartilhada, exceto se 

um dos genitores manifestar que não deseja a guarda do filho. (RUFINO, 2017) 

O divórcio, quando litigioso, gera muitos transtornos para a criança. Quando 

ambos os genitores, estando aptos à guarda do menor, não aceitam a guarda 

compartilhada e lutam pela guarda unilateral, o(s) filho(s) é colocado em uma 

posição muito difícil e extremamente traumática, pois vê sua estrutura familiar ruir na 

sua frente. 

Nesses casos de litígio, Rosa (2015, p. 84) explica que: 

“As situações de litigiosidade deixam de ser fundamento para a supressão 
do compartilhamento da guarda, impedindo, pois, uma prática não pouco 
usual, na qual um dos litigantes insiste nos desentendimentos, para a 
obtenção da guarda unilateral, praticando, inclusive, atos de alienação 
parental que acabam sendo legitimados por decisões judiciais que mantêm 
o afastamento do filho de um de seus genitores[...]” 

 

Neste diapasão, a conciliação deve ser incentivada e promovida pelo 

magistrado, especialmente quando os conflitos impedem a razoabilidade do 

processo. Sob esse aspecto, Almeida Junior (2015, p. 27) destaca a opção de 

fortalecimento do vínculo familiar de maneira igualitária: 

“A complementação que modifica o §3º do art. 1.584, trata novamente da 
questão da divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe. É 
confirmado mais uma vez um preceito já declarado no § 2º do art. 1.583, 
visando confirmar a necessidade deste contato e permanência do vínculo 
afetivo da criança com os seus genitores e fortalecer o convívio de maneira 
imparcial entre pais e filhos [...]”. 

O vínculo entre pais e filhos deve ocorrer de maneira conjunta e também 

independente, simultaneamente, isso porque os filhos precisam desenvolver uma 

relação independente com o pai e com a mãe, mas ainda assim, harmônica, para 

que não ocorra alienação parental por parte de nenhum dos genitores. 

Após a promulgação da Lei nº 13.058, em 22 de dezembro de 2014, a guarda 

compartilhada torna-se regra no ordenamento jurídico brasileiro, porém os pais 

devem conviver em perfeita comunhão com os filhos sem demandas ou litígios entre 

si, sendo que devem prover aos infantes um ambiente de crescimento físico, mental 

e social. (DIAS, 2015) 

Diante de todo o exposto, fica clara a obrigação dos pais para com o bem 

estar dos filhos, de forma que incumbe a eles prover mais do que apenas o básico 

para a subsistência dos menores. Assim, recai sobre os genitores toda a 
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responsabilidade pelo desenvolvimento social e psicológico dos filhos, devendo 

promover um ambiente seguro e harmônico, livre de hostilidades, bem como o afeto 

e carinho que os menores necessitam. 

Portanto, a guarda compartilhada se propõe a esse fim no que tange ao 

cuidado com os filhos. Proporcionar um ambiente propício a um desenvolvimento 

saudável é responsabilidade dos pais e preocupação do Estado. A fim de reforçar e 

validar esta hipótese, o capítulo seguinte tenciona a análise de dois estudos 

científicos de grande relevância na comunidade acadêmica, com tema correlato ao 

deste trabalho. 
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CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DE TRABALHOS CORRELATOS  

Este capítulo tem por escopo demonstrar, por meio da análise de estudos 

correlatos a este, a relevância do tema exposto para a comunidade acadêmica, 

bem como sua relevância social e jurídica, haja vista que as relações nas quais a 

guarda compartilhada precisa ser aplicada fazem parte do cotidiano de muitas 

pessoas.  

É um método de suma importância, pois tais análises reforçam a hipótese 

exposta nesta monografia, que cerca a nossa realidade. Além da importância da 

guarda compartilhada, será demonstrado, através da perspectiva de outros autores, 

porque esta é a melhor opção para as famílias quando se objetiva o bem estar da 

criança. 

2.1- APLICAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA APÓS A LEI N.º 11.698/2008 

 A advogada especialista em Direito do Trabalho, Mestre em Psicologia 

Forense, Amélia de Fátima Sottomaior Vaz Meister, em sua dissertação de mestrado 

para a Universidade Tuiuti do Paraná, cujo título se encontra acima, explica que o 

tema por ela escolhido tem grande relevância tanto para a Psicologia quanto para o 

Direito, uma vez que em casos onde ocorre a fragmentação da família, as duas 

ciências caminham em conjunto e harmonia. 

 Inicialmente, explica a relação da Psicologia Forense com o tema, haja vista 

que tal ciência se propõem a analisar e compreender o comportamento humano nas 

situações em que haja envolvimento da Justiça. Portanto, sendo o Direito e a 

Psicologia áreas da ciência com objetivos correlatos, por exemplo, o cuidado com a 

vida das pessoas, o envolvimento da Psicologia com a guarda compartilhada é 

inteiramente necessário. 

 A autora explica que diversos fatores podem influenciar negativamente o 

desenvolvimento de uma criança, portanto, é extremamente necessário prevenir o 

comportamento antissocial desde cedo, a fim de evitar que tal conduta se agrave e 

se estenda para a vida adulta, de forma que, assim, diminuiria a violência social. 

 Destaca também as mudanças sociais que estão alterando os formatos de 

família, salientando a importância da estruturação adequada do nosso sistema, para 

que seja capaz de absorver tais mudanças e encontrar um ponto de equilíbrio, pois a 
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família é a base estrutural de um Estado, nas quais se firmam todos os conceitos de 

moral e dever de uma sociedade. 

 Assim, o Judiciário precisa tornar-se mais flexível a essas mudanças, 

adaptando-se a nova demanda social. Essa necessidade justamente visa garantir a 

proteção de todos os membros da família tradicional e, principalmente, as crianças 

dos novos modelos de família, uma vez que estes precisam de suporte para que 

possam adaptar-se à nova realidade que a eles se apresenta. 

 Relembra que o modelo patriarcal de família vem desde o Direito Romano, 

sendo que a mãe não tinha qualquer autoridade perante o lar ou os filhos. 

Entretanto, essa é uma realidade que não cabe mais nos dias de hoje, pois ser “pai” 

e “mãe” de um menor emana deveres e responsabilidades para ambos, de forma 

que estes devem ser compartilhados, especialmente para o bem estar da criança. 

 Hodiernamente, o papel da família, bem como do Estado, é proteger a 

infância e a juventude, garantindo que a criança tenha um desenvolvimento 

saudável, para que possa se inserir na sociedade em sua fase adulta com maior 

tranquilidade. Esta é uma realidade muito diferente daquela em que começou o 

mundo moderno. A autora pontua que a Revolução Industrial foi um período onde 

ser criança significava apenas mão de obra mais barata. 

 Nesse período da história, o pai não exercia grande função na educação dos 

filhos, pois, segundo a autora: 

“foi exigida grande concentração de operários nas fábricas e oficinas, o que 

constituiu a principal causa da migração dos trabalhadores do campo para o 

trabalho nesses locais, restando às suas mulheres a responsabilidade pela 

criação e educação dos filhos, o que foi fortalecendo a imagem do pai 

provedor, sem afeto e sem participação direta na formação dos filhos”. 

 No Brasil, foi somente com o advento da Lei do Divórcio (6.515/77), quando 

emergiu a possibilidade de dissolução definitiva do vínculo matrimonial, que a 

questão da guarda dos filhos passou a ser estudado com mais cautela. A autora 

destaca que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu igualdade entre os filhos 

advindos do casamento e os considerados ilegítimos, de forma que aos filhos 

provindos de uniões não-matrimoniais também serão analisados todos os 

pormenores acerca da guarda da criança. 
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 A autora explica ainda que a preocupação com o bem estar da criança está 

explicitada não somente na legislação brasileira, mas também nos documentos 

internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 1959, cujo 

princípio II dispões: 

“A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e 

serviços, a serem estabelecidos em lei por outros meios, de modo que 

possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e socialmente de 

forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e 

dignidade. Ao promulgar leis com este fim, a consideração fundamental a 

que se atenderá será o interesse superior da criança.”. 

 A autora ressalta que foi com base nesse documento, especialmente no 

princípio transcrito acima, que a Constituição Federal de 1988, o Código Civil e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente, foram pautados os direitos e deveres do 

Estado e da Família para com a criança e o jovem, principalmente, intuindo 

“amenizar os efeitos danosos nas crianças afetadas por essas rupturas conjugais e 

pelo surgimento de novas composições familiares”. 

 Apresenta dados estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), segundo os quais a adesão à guarda compartilhada pelos casais divorciados 

cresceu consideravelmente no período de 2004 a 2009, o que mostra uma mudança 

positiva na mentalidade social quanto a esses conceitos modernos de família. 

 Por esta razão, a Lei da Guarda Compartilhada (11.698/2008) foi criada. Essa 

lei modificou alguns artigos do Código Civil Brasileiro, objetivando fixar esse conceito 

moderno de novos modelos de família, rompendo com aquele modelo tradicional de 

guarda unilateral, pois, se durante o matrimônio ambos os genitores possuem 

responsabilidade com a criação e cuidados do menor, em caso de divórcio essa 

perspectiva não deveria ser alterada. 

 A autora, em análise aos tipos de guarda, ressalta os pontos positivos a 

guarda compartilhada em relação aos demais tipos. Explica que que a guarda 

compartilhada existe em vários países, especialmente na Europa, mas que no Brasil 

existem apenas duas modalidades de guarda: a unilateral e a compartilhada. 

 A autora destaca ainda a importância da diferenciação da guarda física ou 

material e da guarda jurídica. A primeira abrange todas as responsabilidades com a 

criação, educação, alimentação, afeto e diversão do menor, incluindo o direito de 
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residir com o filho, já a segunda abarca todas essas responsabilidades, exceto a de 

morar com a menor. 

 Com relação à guarda compartilhada, a autora explica ainda que nesta além 

da divisão das responsabilidades inerentes à criação dos filhos, bem como do tempo 

disponível para o lazer, as decisões a respeito da vida dos filhos devem ser tomadas 

em conjunto, não podendo um agir sem que o outro pondere a respeito. 

Diferentemente da guarda unilateral, onde somente o guardião se incumbe de tais 

decisões. 

 Esclarece que há aqueles que acreditam que essa alternância de lares pode 

ser boa para a criança desenvolver e manter o vínculo com cada um dos genitores, 

desde que ela se sinta à vontade em ambas as casas, tem em casa uma das casas 

o seu espaço. Para tanto, cita o julgado de Recurso Especial da Ministra do superior 

Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi: 

“a custódia física conjunta é o ideal a ser buscado na fixação da guarda 

compartilhada, porque sua implementação quebra a monoparentalidade na 

criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral (...)”. 

 Destaca também a importância da Psicologia Forense nas questões de 

guarda, considerando-se o princípio do melhor interesse da criança. Lembra ainda 

que Lembra ainda que os pais, ao optarem pela guarda compartilhada, precisam se 

doar para os filhos, colocando as prioridades dos menores sempre acima de seus 

interesses pessoais. 

 O tempo que as crianças passam com os pais é fundamental para o 

desenvolvimento psicológico delas, por esta razão a autora enfatiza a importância da 

interação dos pais um com o outro. Embora o casamento tenha acabado os 

genitores possuem um vínculo vitalício um com o outro e, visando o melhor para a 

criança, eles devem manter a relação pós-matrimônio em termos amigáveis. 

 No entanto, a autora reconhece que nem sempre isso é possível, pois muitas 

vezes a relação termina em grande desequilíbrio emocional, de forma que o espírito 

de parceria necessário para que a guarda compartilhada funcione da maneira 

esperada, beneficiando os pais e, especialmente os filhos, não pode ser instituída. 

 Destaca a disposição do artigo 1584 do Código Civil que estabelece “a 

atribuição judicial da guarda compartilhada quando não houver acordo entre os 

pais”. A autora entende que isso é um ponto positivo na lei, pois observa-se que o 
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legislador, ao instituir essa norma, considerou as situações fáticas em que a guarda 

compartilhada não será possível, como explica adiante: 

“Muitas vezes na disputa pela guarda dos filhos cada um dos progenitores é 
forçado a demonstrar que é mais merecedor da guarda do filho do que o 
outro, justamente quando estão passando por períodos de grande tensão 
emocional e financeira (Bailey, 2004)2. Por isso, durante a fase pericial não 
raro os litigantes se preocupam mais em demonstrar os pontos negativos do 
outro do que em pensar no real bem-estar dos seus filhos.” 

  

 A autora explica também que os tribunais têm hesitado em optar pela guarda 

compartilhada, fazendo-o com muita cautela, o que é necessário, dada a fragilidade 

das relações familiares durante o processo de divórcio. Explica ainda que tanto o 

Código Civil, na parte pertinente à família, quanto o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, bem como a Constituição Federal, são regidos pelo princípio do melhor 

interesse da criança, o qual foi incorporado ao nosso ordenamento jurídico após a 

Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/1990). 

 Por fim, concluiu que pretendeu com esse estudo demonstrar a importância 

da proteção da criança e do adolescente, haja vista que durante um processo de 

divórcio eles são os maiores prejudicados, pois estão vulneráveis e expostos a 

amargar-se pelo clima de tesão nas disputas de guarda. Desta forma, considera a 

guarda compartilhada a melhor opção dentre as demais, porém, somente quando os 

pais estiverem em bons termos. 

 

2.1.2- Análise Crítica 

 O trabalho acima sintetizado apresenta uma excelente perspectiva acerca da 

guarda compartilhada, pois, além de enfatizar os pontos positivos dessa modalidade, 

também esclarece as situações nas quais essa não se enquadra como melhor 

opção. Destacando ainda, a importância do papel da Psicologia Forense nessa área 

do Direito, a fim de amenizar o impacto do doloroso processo do divórcio. 

 A autora relembrou os importantes dispositivos legais que tratam da guarda, 

salientando que estes se norteiam pelo princípio do melhor interesse da criança, o 

qual surgiu a partir de documentos internacionais que tratam do tema.  

 A guarda compartilhada, sob a acertada perspectiva da autora, deve ser 

incentivada e aplicada pelo Judiciário, porém, somente nos casos em que não 

                                            
2 Referência no texto original. Bailey, D. S. (2004). Reconceptualizing custody. Monitor on 
Psychology. September. 35 (8), 44. Disponível em: www.apa.org. (Acesso em 04 abr. 2011). 
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houver litígio ou ainda, o juiz perceber que o menor estará à salvo de qualquer forma 

de hostilidade ou alienação por parte dos genitores. 

 O afeto e o cuidado com a criança são muito importantes durante o 

crescimento, pois o seu compreende-se que as experiências negativas, 

especialmente no âmbito familiar, podem afetar muito o seu desenvolvimento 

psicológico. A autora destaca essa prospectiva durante sua dissertação, atribuindo 

essa preocupação ao fundamento de aplicação da guarda compartilhada. 

 

2.2 A GUARDA COMPARTILHADA NA PRÁTICA: ESTUDO DE CASOS 

MÚLTIPLOS 

 

 O trabalho a ser analisado a seguir, cujo o título se encontra disposto acima, 

se trata de uma tese de doutorado da autoria de Lila Maria Gadoni-Costa, sob co-

orientação de Giana Bitencourt Frizzo e orientação de Rita de Cássia Sobreira 

Lopes, apresentado no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. 

 Nesta pesquisa as autoras fazem uma análise do instituto da guarda 

compartilhada em face do estudo de casos práticos, a fim de investigar a efetividade 

desta modalidade de guarda. Os dados foram obtidos por levantamento em 

pesquisa primária, por meio de entrevistas com as famílias. 

 Incialmente, as autoras justificam o estudo do tema explicando que o número 

de divórcio nas últimas décadas tem aumentado exponencialmente, de forma que, 

quando a separação envolve filhos menores, a escolha da espécie de guarda é 

problemática, pois deve sempre considerar sob quais termos o casal está se 

divorciando, isto é, se o processo é amigável ou litigioso, se os filhos estão 

conseguindo lidar com a situação, e ainda, se os pais possuem condições 

financeiras e psicológicas para optar pela guarda compartilhada. 

 Explica que no ordenamento jurídico brasileiro as modalidades de guarda 

existentes são a unilateral e a compartilhada. Não obstante a guarda compartilhada 

seja regra, o Brasil adota a guarda unilateral na maioria dos casos, sendo concedida 

à mãe, preferencialmente, ficando o pai apenas com o direito de visitação. 

 Para as autoras, a guarda unilateral provoca afastamento físico e emocional 

dos filhos com o cônjuge que guarda o direito de visitação. Por esta razão, o instituto 
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da guarda compartilhada passou a ser considerado por muitos estudiosos do Direito 

e da Psicologia como a melhor opção.  

 Ressalta que a Lei da Guarda Compartilhada determina a ação conjunta dos 

pais na criação dos filhos, de forma que cumpra seu objetivo em favorecer o 

desenvolvimento familiar, social e psicológico do menor. Entretanto, a aplicação 

desta modalidade de guarda é um desafio, pois requer uma boa relação de convívio 

entre os genitores para que a mesma funcione adequadamente. 

 Explica ainda que a co-parentalidade, relação entre dois adultos que 

compartilham a responsabilidade e cuidados com os filhos, “tem sido considerada 

como um importante preditor do ajustamento de crianças e adolescentes, tanto em 

famílias nucleares, como em casos de separação da díade parental”. 

 Para a análise dos casos práticas, explica que o método utilizado constitui 

análises de caráter qualitativo e exploratório, por meio de entrevistas, de quatro 

famílias em situação de guarda compartilhada, genitores e menores, selecionadas 

por meio de indicações. Às famílias, para terem suas intimidade e privacidade 

preservadas, foram atribuídos nomes fictícios. 

 Na família 1, o casal Maria e João adotaram a guarda compartilhada de seu 

único filho na prática. Na família 2, Marco e Lara adotaram a guarda compartilhada 

na prática para sua única filha de seis anos, alternando para a compartilhada judicial 

posteriormente. Na família 3, Chico e Susi, que casaram-se novamente após o 

divórcio, constituindo novas famílias, também optaram pela guarda compartilhada 

desde o início de seu único filho. Na família 4, Lucas e Dani optaram pela guarda 

compartilhada desde o início, sendo que à época do estudo, suas duas filhas já 

eram maiores de idade. 

  As autoras explicam que a decisão pela guarda compartilhada foi tomada de 

diferentes maneiras para cada família. Na família 1, a mãe queria a espécie de 

guarda unilateral, dando ao pai o direito de visita a cada quinzena. O pai, que 

declarou sentir falta do convívio diário com o filho, se posicionou fortemente contra a 

decisão da ex-companheira, que aceitou, depois de muita insegurança e resistência, 

o regime compartilhado da guarda do menor. 

 Na família 2 a optação pela guarda compartilhada foi inicial e unânime. 

Porém, a advogada da genitora queria convencer o casal a optar pela guarda 

unilateral, tornando a mãe a única guardiã da criança, pois desta forma, seria melhor 



31 
 

 
 

para ambos. Segundo a causídica, os pais poderiam continuar a exercer a guarda 

compartilhada “na prática”, contanto que legalmente a guarda pertencesse apenas a 

mãe. Essa postura da advogada gerou conflitos e inseguranças entre o casal, o 

dificultou, mas não impediu, a decisão final que optava pela guarda compartilhada 

legal. 

 Na família 3, o nascimento do filho se deu quando o casal já estava separado. 

Segundo as autoras “esse fato e a participação efetiva do pai nos primeiros cuidados 

com o bebê foram determinantes para que não tivessem dúvidas de que a guarda 

seria compartilhada entre eles”. O pai acompanhou o desenvolvimento do filho 

desde a gestação, sendo que ambos os genitores fizeram questão de compartilhar 

tais momentos e ainda, os que viriam. 

 Na família 4 a modalidade de guarda a ser escolhida não chegou a ser 

discutida, acontecendo naturalmente, como uma continuação do convívio entre pais 

e filhas. Isto facilitou que os genitores continuassem a agir da maneira que 

costumavam fazer durante a vigência do casamento em relação aos filhos, o que 

proporcionou um desenvolvimento saudável para as menores, fortalecendo o vínculo 

familiar. 

 A autoras explicaram que a utilização de diferentes famílias no estudo 

demonstrou que a guarda compartilhada pode ser aplicada em qualquer situação, 

desde que os pais estejam de comum acordo e se sintam seguros para tal, mediante 

uma boa orientação da Justiça, profissionais da Psicologia e operadores do Direito.  

 Por fim, concluem que os estudos dos casos conduziram a conclusão de que 

“a aplicação da guarda compartilhada foi considerada positiva tanto pelos pais, como 

pelas mães entrevistados neste estudo, embora tenham sido constatadas 

dificuldades, o que também acontece em outras modalidades de guarda”. 

 

2.2.2- Análise Crítica 

 

 O estudo de casos práticos se demonstrou bastante relevante e efetivo na 

análise dos benefícios da guarda compartilhada. A co-parentalidade necessita que 

os pais, além de manter uma relação de respeito, devem se investir na 

responsabilidade que a criação de um filho demanda.  
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 A guarda compartilhada funcionou para as famílias analisada porque, embora 

a separação ou divórcio, em alguns casos, não tenham se dado em excelentes 

termos, a insistência de um dos genitores em fazer esse novo arranjo funcionar para 

manter e fortalecer o vínculo familiar do menor teve um papel fundamental no 

momento da decisão final. 

 A guarda compartilhada se demonstrou um desafio enorme até mesmo para 

essas famílias que não se dividiram de maneira traumática e litigiosa. Portanto, 

quando o casal está em desacordo quanto a todos os termos da separação, se torna 

quase impossível conseguir que esse modelo de guarda compartilhada seja aplicado 

com sucesso.  

 Desta forma, o casal precisa colocar as prioridades do menor acima de seus 

interesses e desavenças, além de recorrer a profissionais qualificados que possam 

instruí-los na melhor maneira de lidar com a situação, buscando sempre o melhor 

caminho para o bem estar dos menores envolvidos. 

 

2.3- CONSIDERAÇÕES E CORRELAÇÕES COM O PRESENTE TRABALHO 

 

 Pela sinopse e análise dos estudos acima correlacionados, percebe-se a 

importância da guarda compartilhada para a manutenção da estrutura familiar. O 

Direito, em conjunto com outras ciências, em especial a Psicologia, deve precipitar 

fundamentalmente o bem estar da criança, a fim de garantir um ambiente seguro e 

estável para o seu desenvolvimento psicológico. 

 O desenvolvimento social da criança depende muito do ambiente familiar, isto 

porque é nesse âmbito que a criança tem suas primeiras experiências de interação 

com outros indivíduos. Portanto, o respeito, o cuidado e o afeto são determinantes 

para a formação de um adulto mental e emocionalmente saudável. 

 O primeiro trabalho analisado, ao enfatizar a importância da implementação 

da guarda compartilhada, apresenta a Psicologia Forense como principal aliada da 

Justiça no momento da definição da guarda. A autora, embora defenda o instituto da 

guarda compartilhada, adverte que, nos casos de litígio ou separação traumática, 

esta não deve ser aconselhada. 

 Se a guarda compartilhada se propõe a manter e fortalecer o vínculo familiar 

dos filhos com os pais, além de proporcionar uma aceitação quanto ao novo modelo 
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de família e o desenvolvimento social e psicológico saudável do menor, esta não 

pode ser forçada, pois além de não alcançar seu objetivo, prejudicaria sobremaneira 

a parte mais indefesa dessa relação, o menor. 

 O segundo trabalho afirma que a guarda compartilhada, embora deva ser 

considerada regra para o Direito, deverá ser submetida a uma análise do caso 

concreto, pois, a estabilidade emocional dos pais frente à separação, determinará o 

sucesso ou insucesso da aplicação da guarda. 

 As autoras explicam ainda que a insegurança, a dúvida e o medo quanto à 

eficácia desse formato de família é normal, mesmo que os pais entrem em comum 

acordo previamente, optando pela guarda compartilhada. Por esta razão, um 

acompanhamento de qualidade por profissionais capacitados é essencial para 

aqueles que pretendem escolher essa opção. 

 Com o presente estudo, assim como nos demais apresentados, pretende-se 

demonstrar os aspectos positivos e negativos, bem como as ressalvas que devem 

ser feitas no tocante à guarda compartilhada.  
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CAPÍTULO 3- ANÁLISE DOS MATERIAIS APRESENTADOS E CORRELAÇÃO 

COM A GUARDA COMPARTILHADA 

Ao analisar os conceitos apresentados no capítulo 1, bem como a revisão 

literária do capitulo 2, pode-se observar a necessidade do Direito em apresentar 

soluções que beneficiem os menores envolvidos em litígios familiares e que os 

salvaguardem dos problemas que possa haver entre os cônjuges.  

O Direito tem o objetivo de proteger a instituição familiar, uma vez que esta 

constitui a base da sociedade antiga e moderna. Quanto aos filhos, a proteção é 

ainda maior, pois eles representam a parte hipossuficiente dessa instituição, sendo 

que a lei incumbe ao Estado proteger e amparar o menor quando a família 

(genitores, ascendentes e colaterais) falharem nessa obrigação.  

Durante e após os processos de separação, quando há prejuízo ao menor ou 

quando ele se encontra em situação de risco por causa de um, ou de ambos os 

cônjuges, a Justiça pode determinar que a aguarda unilateral, como ainda prevista 

pela lei, é a melhor opção para garantir o bem estar do menor. Segundo Wallerstein 

(2002, p. 132): 

“O divórcio ou a separação têm significados diferentes para o adulto e a 
criança; para o adulto, representa a saída de um relacionamento que estava 
a provocar infelicidade, “um remédio amargo, sobretudo quando há filhos”. 
Já os filhos não pensam no divórcio como um remédio, “querem que as 
brigas parem, mas que o casamento continue”.” 

 
Após muitos anos de uma intensa movimentação em prol do bem estar da 

criança e da busca de sua segurança e saúde, a Justiça vem cada vez mais 

tentando assegurar que os menores tenham um ambiente seguro e estável para o 

seu desenvolvimento. Dentro desse processo e diante dos vários tipos de guarda 

existente, a guarda compartilhada, quando possível, é sempre a melhor opção. 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, alcunhada de 

Constituição Cidadã, a proteção dos Direitos Humanos integra a base da 

organização do estado democrático de direito, pois o Estado coloca o bem estar da 

sociedade como um todo acima dos interesses individuais, protegendo 

especialmente aqueles que representam a parte hipossuficiente da sociedade. 

Em decorrência desses novos paradigmas, a criança e o adolescente passam 

a receber um tratamento diferenciado no campo legislativo. Desta forma, a condição 

da criança diante do sistema legal brasileiro é de hipossuficiência, necessitando de 
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maior atenção e proteção do Estado, diante das situações de risco em que, muitas 

vezes, a própria família a coloca.  

Tal mudança legislativa, como se sabe, não pretende afastar a 

vulnerabilidade da criança, o que se quer é possível, mas diante da inaptidão dos 

pais para cuidar delas o Estado tem o direito-dever de agir. Porém, sob essa 

perspectiva, indiscutivelmente, soma-se um instrumento importante à formação de 

uma nova cultura. (AZAMBUJA, LARRATÉA e FILIPOUSKI, 2017). 

Em certo momento a Justiça instaura o termo “poder familiar”, consagrada 

pelo artigo 1.630 do Código Civil, que surgi para substituir o “pátrio poder”, vigente 

no Brasil até então. O poder familiar substituiu o pátrio poder desde as Ordenações 

Filipinas, datadas do ano de 1603, pois antes o poder do pai em relação aos filhos 

menores era mais amplo, resultando em uma gama de diversos direitos que a lei 

concedia ao genitor sobre os filhos e bens do filho-família. (PEREIRA, 1989)  

A instauração do poder familiar distribuiu responsabilidades aos familiares 

sobre o menor e retirou a ideia do pai como figura central dessa ação, haja vista que 

muitas vezes não há a presença dos genitores do gênero masculino dentro do 

ambiente familiar.  

 O que fica claro nessa nova maneira de repensar o núcleo familiar que a 

partir desse momento, incumbe à família, tanto aos genitores quanto aos guardiões 

(avós, tios, etc.), o dever de assegurar o bem estar, a segurança e os cuidados do 

menor. Nesse sentido, Azambuja, Larratéa e Filipouski (2017, p. 8) explicam: 

“A separação de um casal não retira dos genitores o dever de cuidado, 
assistência e proteção aos filhos enquanto não atingirem a maioridade civil 
(art. 1.632 Código Civil). O fim do casamento ou da união estável não 
deveria comprometer a continuidade dos vínculos parentais, porquanto o 
exercício do Poder Familiar em nada é afetado pela separação, em que 
pese às mudanças que se operam na vida dos filhos.” 

 
Ao analisar os casos apresentados no capítulo 2, especialmente os casos 

práticos analisados no estudo de Costa, Frizzo e Lopes, pode-se observar a 

separação do casal, embora não tenha ocorrido de maneira fácil, não comprometeu 

o vínculo familiar dos filhos com os pais, uma vez que os genitores foram capazes 

de chegar a um acordo quanto à guarda compartilhada dos filhos, dividindo de 

maneira igualitária as responsabilidade e decisões referentes a criação dos 

menores. 
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3.1- A GUARDA COMPARTILHADA PARA O BEM ESTAR DO MENOR 

O Direito deve sempre buscar maneiras viáveis de apresentar soluções para 

os conflitos familiares e sociais que beneficiem os menores, especialmente os 

envolvidos em litígios familiares resultantes de divórcio ou separação. Desta forma, 

o Direito tem o objetivo de salvaguardar o bem estar da criança e do adolescente 

antes, durante e após os processos de separação.  

Deste modo, a guarda compartilhada provê maneiras aos pais que desejam 

estar em contato permanente com seus filhos, dando continuidade ao vínculo 

familiar que tinham antes da separação. O contato saudável com ambos os 

genitores, especialmente após a separação, é importante pra criança, pois a figura 

dos dois é essencial para o seu desenvolvimento psicológico e emocional. 

As consequências da separação conjugal na vida dos menores diminuem com 

a guarda compartilhada, pois preserva o relacionamento existente dos pais com os 

filhos. É necessário compreender que, para todos os fins, o menor deve ser 

preservado das tensões geradas no processo de separação. 

Sob a perspectiva do menor, a ruptura familiar é mais que ter dois quartos em 

duas casas. É ver a única forma de família que conhece ruir diante de seus olhos, 

sendo que a vida que conhece jamais voltará a ser mesma, não vislumbrando 

perspectiva de melhora ou mesmo de manutenção da estabilidade emocional que 

necessita.   

Quando isso ocorre, cabe aos pais encontrar a melhor maneira de 

proporcionar à criança essa estabilidade. O que deve ser lembrado é que a guarda 

compartilhada só funciona quando há concordância entre as partes, de forma que os 

litígios e demandas por parte dos genitores apenas dificultam a preservação da 

integridade física e mental do infante. 

Assim, essa modalidade de guarda demanda um grau de abnegação e 

responsabilidade que nem todos os pais são capazes de alcançar. Ainda que 

nenhum dos cônjuges apresente risco físico ou mental para a criança, e ainda, que 

possua condições financeiras de arcar com necessidades materiais do menor, 

ambos precisam prover um ambiente adequado e seguro. 

Desta forma, a instituição da guarda compartilhada merece um olhar mais 

atento dos pais, dos juízes e demais especialistas envolvidos nesse processo. A 
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Psicologia tem um papel muito importante nesse processo, pois cabe a esse 

profissional, quando por meio de requisição do juiz, analisar o estado psicológico e 

emocional da criança, bem como do casal, a fim de avaliar as condições para a 

aplicação da guarda compartilhada.  

A ponderação do magistrado quanto a essas condições também é muito 

importante, pois é necessário avaliar a situação financeira de ambos os genitores, 

bem como os termos sob os quais se deu a separação.  

Assim, a guarda compartilhada, quando aplicada de maneira acertada, 

analisados os aspectos relevantes para o seu bom funcionamento, pode ser algo 

positivo, entretanto, se desconsiderados tais aspectos, poderá causar malefícios às 

partes, especialmente à criança, que já está em posição de vulnerabilidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se observar durante o decorrer desse trabalho monográfico que a 

Justiça preocupa-se sobremaneira com a criança e adolescente, especialmente 

quando existe a separação de um casal. Através de seus operadores, a Justiça tem 

buscado a implementação da guarda compartilhada com foco na co-parentalidade, 

ou seja, participação integral do pai e da mãe no processo de criação dos filhos. 

Informar e orientar o casal que está se separando é muito importante, pois, 

ainda que a separação seja amigável e o casal concorde com a guarda 

compartilhada, o divórcio é um processo doloroso no qual o casal, e também os 

filhos, encontram-se emocionalmente fragilizados. 

Como explicitado no decorrer deste trabalho, os processos de separação 

mostram-se para os adultos e principalmente, para os infantes, pois estes não 

possuem o discernimento necessário para lidar com tamanha mudança de cenário 

familiar.  

Dessa forma, a guarda compartilhada tem se mostrado o melhor caminho 

para a criação dos filhos de casais separados, tanto que fez valer essa premissa 

através do decreto Lei nº 13.058, em 22 de dezembro de 2014. Cabendo, portanto, à 

Justiça o dever de buscar maneiras de proteger a criança e o adolescente dos 

entraves desse processo. 

O objetivo principal do Direito é assegurar ao menor um lar, ou seja, mais que 

um teto sob sua cabeça, um ambiente onde ele possa desenvolver-se física, mental 

e socialmente de maneira saudável, tornando–se um adulto equilibrado e consciente 

de seus direitos e deveres, bem como de seu papel na sociedade. Tudo isso pode 

ser observado em uma guarda compartilhada onde se vê a aplicação da co-

parentalidade. 

  A criança é o bem maior de uma sociedade, a Justiça e o Direito 

compreendem que ela deve ser protegida contra todo tipo de violação de seus 

direitos. Assim, a guarda compartilhada, quando aplicada de maneira de maneira 

cuidadosa, proporciona à criança tudo que ela necessita para seu bem viver.  

Para dar continuidade no presente estudo, pretendo desenvolver os seguintes 

tópicos: um estudo acerca da alienação parental, considerações sobre os modelos 

de guarda no Direito Internacional, a funcionalidade da guarda compartilhada entre 
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genitor e não-genitor (ascendentes ou colaterais), quando inexistente a figura do 

outro genitor. 
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