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RESUMO 

 

 

 Os tópicos mais relevantes acerca do poder familiar em relação à pessoa dos filhos, 

responsabilidade civil, guarda dos filhos, guarda unilateral, a função paterna, a 

segurança da figura paterna na educação dos filhos. Versar sobre vantagens jurídicas, 

consequências legais, aspectos jurídicos da guarda compartilhada, diante da 

aplicação dessa modalidade de guarda como regra no direito pátrio. No que tange ao 

tema do presente trabalho, é fundamental observar as principais modificações 

ocorridas no Direito de família, após a instauração da nova ordem jurídica 

constitucional incidente sobre as relações jurídicas familiares, pois, ainda que a 

guarda compartilhada tenha surgido para melhor atender às necessidades das 

crianças, não se pode considerar que essa modalidade de guarda atenderá sempre o 

princípio do interesse superior da criança e do adolescente, como acontece nas 

situações em que os genitores expõem os filhos aos seus conflitos, desavenças e 

mágoas, após o término da relação conjugal. Faz-se a análise da lei, doutrina e 

entendimentos jurisprudenciais, ou seja, do tratamento jurídico adotado diante dos 

casos concretos que envolvam o princípio do interesse superior da criança na guarda 

compartilhada, que ganhou destaque em relação aos demais tipos de guarda. 

 

Palavras_chave: Direito familiar. Guarda compartilhada. Bem estar da criança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ABSTRACT 

 

 

The most relevant topics about family power in relation to the person of children, civil 

responsibility, child custody, custody, paternal function, the safety of father figure in 

the education of children.   Will legal advantages, legal consequences, legal aspects 

of joint custody, on the application of this rule in guard mode entitled homeland. With 

regard to the theme of this work, it is essential to observe the main changes that 

occurred in the right of Families, after the introduction of the new constitutional law on 

legal family relations, because, although the joint custody has arisen to better meet the 

needs of children, cannot be considered to this guard mode will answer always the 

principle of best interests of the child and adolescent as happens in situations where 

the parents expose their children to their conflicts, grievances and sorrows, after the 

end of the conjugal relationship. The analysis of law, doctrine and understanding 

jurisprudence, i.e. legal treatment adopted before cases involving the principle of the 

best interests of the child in joint custody, that came to prominence in relation to other 

types of guard. 

Key words: Family law. Shared Custody. Child Welfare.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, ocorreram grandes mudanças na sociedade, inclusive, nas 

relações familiares, de modo que se expandiu o conceito de família. Assim, surgiram 

novos modelos de famílias e, consequentemente, aumentaram os números de 

separações e divórcios, o que influenciou o legislador a criar o instituto da guarda 

compartilhada, a fim de resguardar os direitos e interesses das crianças e 

adolescentes.  

 O presente trabalho visa analisar a guarda compartilhada e seus benefícios 

para criança, uma divisão justa à luz da legislação brasileira. 

Com a instituição da Lei n. 11.698 de 2008 a guarda compartilhada, também 

denominada de conjunta, passou a ser expressamente prevista no ordenamento 

jurídico brasileiro.  

Após o advento da Lei n. 13.058 de 2014, tal modalidade de guarda apresentou-

se como regra no direito brasileiro, até podendo ser determinada nos casos em que 

não há consenso entre os genitores, desde que ambos estejam habilitados a exercer 

o poder familiar.  

O tema abordado vem sendo discutido com frequência, diante do impacto que 

as alterações da legislação civil causaram nas relações jurídicas familiares.  

A estruturação da presente monografia foi fundamentada nas normas relativas 

ao tema previstas na Constituição Federal de 1988, que alterou vários pontos do 

direito das famílias, no Código Civil de 2002 (Lei n. 10.406 de 2002), no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069 de 1990), na Lei do Divórcio (Lei n. 6.515 de 

1977), bem como nas decisões jurisprudenciais dos tribunais.  

O método de procedimento utilizado para o desenvolvimento do trabalho será o 

histórico e monográfico, uma vez que abordará o breve histórico, conceito e 

titularidade das famílias, bem como estuda a guarda compartilhada e a sua aplicação 

prática, além de correlacioná-la com outras disciplinas.  

Os assuntos abordados na presente monografia estão divididos em três 

capítulos, da forma discriminada abaixo.  

No capítulo 1, será feita uma abordagem a respeito da guarda compartilhada, 

abrangendo histórico e conceito do instituto, e sua titularidade. O capítulo 2 trata dos 

tópicos mais relevantes acerca do poder familiar em relação à pessoa dos filhos, 
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responsabilidade civil, guarda dos filhos, guarda unilateral, alimentos, direito de 

visitas. No final, o capítulo 3, versa vantagens jurídicas, consequências legais, 

aspectos jurídicos da guarda compartilhada, diante da aplicação dessa modalidade 

de guarda como regra no direito pátrio.  

No que tange ao tema do presente trabalho, é fundamental observar as principais 

modificações ocorridas no Direito de Família, após a instauração da nova ordem 

jurídica constitucional incidente sobre as relações jurídicas familiares, pois, ainda que 

a guarda compartilhada tenha surgido para melhor atender às necessidades das 

crianças, não se pode considerar que essa modalidade de guarda atenderá sempre o 

princípio do interesse superior da criança e do adolescente, como acontece nas 

situações em que os genitores expõem os filhos aos seus conflitos, desavenças e 

mágoas, após o término da relação conjugal.  

Faz-se a análise da Lei, doutrina e entendimentos jurisprudenciais, ou seja, do 

tratamento jurídico adotado diante dos casos concretos que envolvam o princípio do 

interesse superior da criança na guarda compartilhada, que ganhou destaque em 

relação aos demais tipos de guarda.
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2 BREVE HISTÓRICO 

 

No Código Civil de 1916, não havia a dissolução do casamento, havia o instituto 

chamado desquite, e os filhos menores do casal, ficava com o cônjuge considerado 

inocente. Assim, o modelo adotado pelo Código Civil de 1916 era nitidamente 

opressor, pois para definir a guarda, era antes identificado o cônjuge culpado pela 

separação, para depois de então se tomar alguma atitude. Os filhos eram entregues 

como prêmio ao cônjuge inocente, punindo desta forma o cônjuge culpado, com a 

pena da perda da guarda da prole. Mesmo que a mãe fosse culpada, as crianças não 

poderiam permanecer com ela, e estas regras cheias de conservadorismo deixavam 

de priorizar os interesses das crianças. 

A Lei n. 6.515/1977, a chamada Lei do Divórcio, privilegiava o cônjuge inocente 

em seu art. 10, com a seguinte redação: “Na separação judicial fundada no ‘caput’ do 

art. 5º, os filhos menores ficarão com o cônjuge que não houver dado causa” Desta 

forma, havia certa intimidação dos genitores, para que estes mantivessem de pé o 

casamento. Mas a própria Lei do Divórcio trazia abrandamentos em seu texto de 

acordo com o art. 13: “Se houver motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a 

bem dos filhos, regular por maneira diferente da estabelecida nos artigos anteriores a 

situação deles com os pais”. 

Anos mais tarde, veio a Constituição de 1988, e inovou ao consagrar em seu 

art. 5º, inciso I: “homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição”. 

E completa o Constituinte originário, no art. 226, § 5º “Os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher 

(BRASIL,1988). 

Entende-se, porém, através do artigo supracitado, que o legislador ao igualar 

homem e mulher, em sujeitos de direitos e obrigações, também estendeu está 

igualdade em relação à organização familiar, e ao próprio poder familiar.  

Completa o entendimento de DIAS a este respeito: 
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A Constituição Federal, ao consagrar o princípio da igualdade e 
assegurar ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres 
referentes à sociedade conjugal (CF 226 § 5º), baniu discriminações, 
produzindo reflexos significativos no poder familiar. Deixou de vingar 
a vontade masculina. Da mesma forma o ECA, ao dar prioridade 
absoluta a crianças e adolescentes, transformando-os em sujeitos de 
direito, trouxe toda uma nova concepção, destacando os direitos 
fundamentais das pessoas de zero a dezoito anos (Dias, 2010, p. 432). 
 

 Completa, ainda DIAS: 

O Código Civil olvidou-se de incorporar o princípio do melhor 
interesse, não atentando sequer ao paradigma ditado pelo ECA sob o 
título de proteção da pessoa dos filhos, de forma singela, estabelecia 
algumas diretrizes com referência à guarda, quando os pais deixam 
de conviver sob o mesmo teto, identificando a guarda como um 
atributo do poder familiar (Dias, 2010, p. 432). 
 

Por uma questão histórica, os filhos sempre ficavam sob a guarda da mãe, pois 

os homens têm naturalmente um absoluto despreparo para desempenharem as 

funções que cabiam às mães. Pois, sempre foi proibido aos meninos brincar de 

boneca, ou mesmo entrar na cozinha. E por isso mesmo, não tiveram nenhuma 

instrução e não desenvolveram nenhuma habilidade para cuidar de sua prole. Desta 

forma é muito natural que essas tarefas viessem a ser realizadas pelas mulheres: 

quem pariu que embale! Quando da separação os filhos só podiam ficar com a mãe 

(DIAS, 2010). 

E completa DIAS: 

A definição da guarda era unipessoal. Quando da separação dos pais, 
a lei impunha a necessidade quem ficaria com a guarda dos filhos, 
sendo estabelecido o regime de visitas. Quando os pais passaram a 
reivindicar a guarda compartilhada, enorme foi a resistência da justiça 
em homologar tais pedidos, sob o fundamento de inexistir fundamento 
legal (Dias, 2010, p. 433). 
 

A guarda compartilhada foi introduzida no Ordenamento jurídico brasileiro, pela 

Lei n. 11.698, de 13 de junho de 2008, que alterou os art. 1.583 e 1.584 do Código 

Civil brasileiro. 

Outrora, houve uma profunda alteração no Código Civil de 2002, pois deixou a 

lei de priorizar a guarda individual. Além de definir o que é guarda unilateral e guarda 

compartilhada, a preferência é pelo compartilhamento (BRASIL, 2002). 



 
 
 

15 
 

Segundo aprofunda (DIAS, 2010), foi imposto ao juiz o dever de informar aos 

pais sobre o significado da guarda compartilhada, podendo impô-la, mesmo que não 

haja consenso e disputa seja pela guarda única. 

Mesmo antes de inserido de forma expressa na legislação, o modelo 

compartilhado não era proibido, sendo amplamente aplaudido pela doutrina e admitido 

por alguns juízes. Além disso, as disposições legais que tratam do bem-estar do 

menor e da igualdade dos genitores traduzem parecer favorável a esse modo de 

exercício. Conforme dispõe o Código Civil, no art. 1.634, dentre os deveres e direitos 

relacionados ao exercício do poder familiar, são atribuídos a ambos os pais o de dirigir 

a criação e a educação dos filhos e o de tê-los em sua companhia e guarda. A 

separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável, não alteram as relações 

entre os pais e filhos, como diz o Código Civil, art. 1.632 (DIAS, 2010). 

Agora, a guarda compartilhada está definida na lei: responsabilização e 

exercício conjunto de direitos e deveres concernente ao poder familiar (art. 1.583, § 

1°). Ocorreu verdadeira mudança de paradigma. Sua aplicabilidade exige dos 

cônjuges um desarmamento total, uma superação de mágoas e das frustrações. E, se 

os ressentimentos persistirem, nem por isso deve-se abrir mão da modalidade de 

convívio que melhor atende ao interesse dos filhos. 

2.1    Conceito 

O poder familiar é trazido muitas vezes como um exemplo da noção de poder, 

função ou direito dever, que vem consagrada na teoria funcionalista das normas de 

Direito de família, como um poder que é exercido pelos genitores, mas que está 

sempre voltado para o interesse do filho. 

O instituto do poder familiar tem seu aparecimento resultante da necessidade 

naturalmente criada, e quando a família é constituída e os filhos consequentemente 

venham a nascer não é somente obrigação dos pais lhes dar comida e esperar que 

pela lei natural cresçam e se desenvolvam como acontece com muitos dos animais, 

mas sim educar e dirigir os filhos de forma satisfatória (GONÇALVES, 2010). 

O poder familiar está inserido no Ordenamento jurídico pátrio, através do art. 

1.634 do Código Civil de 2002: 
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Artigo 1.634: Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 
I - Dirigir-lhes a criação e educação; 
II - Tê-los em sua companhia e guarda; 
III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; 
IV - Numera-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o 
outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o 
poder familiar; 
V - Representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e 
assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-
lhes o consentimento; 
VI - Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios 
de sua idade e condição (BRASIL, 2002). 
 

Com efeito, o legislador quis traçar os principais pontos que decorrem da 

obrigação e direção dos pais quanto à pessoa dos filhos. Ao fazer isso, o legislador 

integrou ao Código Civil (BRASIL, 2002) o princípio da igualdade, já inserido na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em relação ao homem e à 

mulher, na forma do art. 226, § 5º dessa constituição que consagrou igualdade no 

exercício dos direitos do homem e da mulher na sociedade conjugal (BRASIL, 1988). 

Desta forma, o direito tem passado por enorme transformação, e a ideia 

predominante passou a ser a de que o poder familiar deixou de ser uma prerrogativa 

exclusiva do pai, para se transformar em uma fixação jurídica voltada para os 

interesses do filho, e tem por finalidade a sua proteção, e não trazer benefícios a quem 

o exerce (PEREIRA, 2010). 

O poder familiar se tornou mais um dever do que propriamente dito, pois está 

mais em favor dos direitos e necessidades dos filhos do que os de seus genitores 

sendo assim resta dizer que, os pais devem juntos desempenhar as obrigações 

relativas à entidade familiar, como, o dever de sustento, guarda e educação dos filhos 

menores, conforme preceitua o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente de 

1990, que assim o descreve “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e 

educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 

Assim entende DIAS: 

O poder familiar, sendo menos um poder e mais um dever, converteu-
se em um múnus, e talvez se devesse falar em função familiar ou em 
dever familiar. A modificação não passou de efeito de linguagem, 
tendo em vista que a ideia contida na nova nomenclatura é, ainda, 
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apegada ao contexto familiar da sociedade do século passado (2010, 
p. 417). 

Com efeito, mesmo não tendo sua nomenclatura desvinculada da nomenclatura 

usada no século passado, o poder familiar teve uma mudança que inverteu a função 

que exercia quando de seu aparecimento, pois o chamado “poder”, se transformou 

em “dever”, e os genitores detentores do poder familiar, tem mais deveres do que 

necessariamente direitos, enquanto guardiões dos filhos (DIAS, 2010). 

A respeito do poder familiar, assim dispõe GONÇALVES: 

É, portanto, irrenunciável, incompatível com a transação, e 
indelegável, não podendo os pais renunciá-lo, nem o transferis a 
outrem. Do contrário, estar-se-ia permitindo que, por sua própria 
vontade, retirassem de seus ombros uma obrigação de ordem pública, 
ali colocada pelo Estado (2010, p. 398). 

Como trazido por (GONÇALVES, 2010), tem o poder familiar à característica de 

ser irrenunciável, não passível de transação, pois o filho não pode ser tratado como 

uma mercadoria pertencente aos pais, não podendo estes delegar ou transferir a 

terceiros a titularidade do poder familiar. 

O poder familiar tem a característica de ser imprescritível, e pelo fato do genitor 

não o exercitar, não faz com que o direito/dever prescreva em razão disso, podendo 

somente perder ou ter suspenso o direito de exercer o poder familiar, nos casos 

enumerados na lei (GONÇALVES, 2010). 

Outra característica se encontra na letra do art. 1.630 do Código Civil (BRASIL, 

2002), assim dispondo: “Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores”. 

Como explicitado na lei, o poder familiar deve ser exercido enquanto o filho for menor 

e não for emancipado. 

O dispositivo abrange os filhos menores não emancipados, havidos ou não no 

casamento, ou resultantes de outra origem, desde que reconhecidos, bem como 

adotivos. Os nascidos fora do casamento só estarão a ele submetidos depois de 

legalmente reconhecidos, como foi dito, uma vez que somente o reconhecimento 

estabelece, juridicamente, o parentesco (GONÇALVES, 2010). 

 

E completa ainda, GONÇALVES que: 
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A menoridade cessa aos 18 anos completos (CC, art. 5º), quando o 
jovem fica habilitado a pratica de todos os atos da vida civil. Extingue-
se nessa idade, pois, em virtude da mudança havida na legislação civil, 
o poder familiar, ou antes, se ocorrer a emancipação em razão de 
alguma das causas indicadas no parágrafo único do aludido artigo 
(2010, p. 398). 

2.2   Titularidade 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, foi conferido ao homem e 

à mulher exercer o poder familiar em igualdade de direitos e deveres, onde o legislador 

primário acabou com qualquer resquício que pudesse haver de desigualdade entre o 

homem e a mulher de acordo com o art. 226: “[...], § 5º. Os direitos e deveres 

referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher” 

(BRASIL, 1988). 

A lei confere a titularidade do poder familiar a ambos os genitores, que poderão 

exercê-lo nos limites determinados em lei, assim dispondo o Estatuto da Criança e do 

Adolescente de 1990: 

Art. 21. O poder familiar será exercido, em igualdade de condições, 
pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, 
assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, 
recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da 
divergência (BRASIL, 1990). 

Além de conferir igualdade na manutenção do poder familiar, o legislador quis 

assegurar que este preceito fosse integralmente obedecido, colocando à disposição 

do genitor que se sentir prejudicado no exercício deste poder, a possibilidade de 

recorrer à autoridade judiciária para reaver os seus direitos, como profere DIAS: 

Assim, nada justifica atribuir exclusiva responsabilidade ao genitor 
guardião pelos atos praticados pelo filho, pelo simples fato de ele não 
estar na companhia do outro. Ambos persistem no exercício do poder 
familiar, e entre os deveres dele decorrente está o de responder pelos 

atos praticados pelo filho (Dias, 2010, p. 424). 
 

Ocorrendo a separação judicial ou o divórcio, não ocorre necessariamente 

alteração no poder familiar, que em um, ou em outro caso, continuará sendo exercido 

por ambos os genitores. Devendo sempre se ter em vista o interesse do filho, para ter 

uma melhor assistência e também uma melhor educação, poderá ser acordado entre 
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os pais, ou através de determinação judicial, que a um dos genitores seja atribuída à 

guarda do filho (PEREIRA, 2010). 

E continua PEREIRA, “Mesmo no caso de este ser confiado a terceiros subsiste 

o poder familiar, de que somente decairá qualquer deles por decisão judicial 

devidamente fundamentada” (2010, p. 453). 

O Código Civil, em seu art. 1.631, confere expressamente a titularidade do poder 

familiar a ambos os genitores: 

Art. 1.631: Durante o casamento e a união estável, compete o poder 
familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o 
exercerá com exclusividade. 
Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder 
familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução 
do desacordo (BRASIL, 2002). 
 

A lei dispõe que o poder familiar será de competência dos pais durante o 

casamento e da união estável. Mas não é necessário aos pais terem se casado ou 

terem vivido sob união estável, pois será exercido o poder familiar antes, durante ou 

depois do casamento ou união estável, não necessitando ocorrer os mesmos para os 

genitores exercer o poder familiar de forma plena e em igualdade de condições 

(GONÇALVES, 2010). 

O Código Civil (BRASIL, 2002), em seu art. 1.632, indica outras hipóteses mais 

em que seu advento não afeta o exercício e a titularidade do poder familiar ao aludir 

que: “a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as 

relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem 

em sua companhia os segundos”  
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3 PODER FAMILIAR EM RELAÇÃO À PESSOA DOS FILHOS 

 

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, os filhos devem 

ficar de preferência com sua família biológica, e em casos excepcionais, poderá os 

filhos serem colocados em família substituta: 

Art. 19. Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado 
no seio da sua família e, excepcionalmente, em família substituta, 
assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da 
presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes 
(BRASIL, 1990). 

Preceituado na Constituição Federal (BRASIL, 1988), em seu art. 129, está o 

dever dos pais de educarem, criarem e assistirem os filhos menores, e dos filhos 

maiores de ajudar e amparar na velhice, enfermidade ou carência seus pais.  

Para tanto, o poder familiar não constitui somente um complexo de atributos que 

a lei investe os pais, é antes um dever, que caberá às autoridades supervisionar lhes, 

o comportamento e consequentemente, controlar seu exercício, cabendo-lhes 

cumprirem e fazer com que se cumpram as determinações judiciais (PEREIRA, 2010). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 veio para instrumentalizar estes 

direitos e esta proteção reforçando assim os preceitos constitucionais de proteção à 

criança e ao adolescente. Como disposto no art. 1.634, inciso I, do Código Civil 

(BRASIL, 2002) “compete aos pais em relação a seus filhos dirigir-lhes a criação e 

educação”. Bem como, assim completa o Estatuto da Criança e do Adolescente, 

dispondo em seu art. 55: “Os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus 

filhos ou pupilos na rede regular de ensino” (BRASIL, 1990). 

Em quase todos os casos, o dever criado pelo poder familiar está diretamente 

ligado à direção moral dos filhos, tendo em vista a obrigação dos pais em dar 

conselhos, ter cuidado e prestar o dever de vigilância para com os filhos (PEREIRA, 

2010). 

Caso os pais não se atentem para a educação de seus filhos, e de qualquer 

modo lhe suprimirem este direito, incorrerão no crime de “abandono intelectual”, 

preceituado no art. 246, do Código penal (BRASIL, 1940) “Deixar, sem justa causa, 
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de prover à instrução primária de filho em unidade escolar. Pena - detenção, de quinze 

dias a um mês, ou multa”. 

Assim descreve, na hipótese do inciso I, do art. 1.635 do Código Civil (BRASIL, 

2002): quando da falta de ambos os pais, fica cessado o poder familiar, mas na falta 

de apenas um destes, fica intacto o poder familiar, que será plenamente exercido pelo 

genitor remanescente. E na falta do filho, o poder familiar se encontra plenamente 

cessado. 

Na hipótese do inciso II, do art. 1.635 do Código Civil (BRASIL, 2002): pelo fato 

de ser o poder familiar instituído em razão da incapacidade, e a emancipação, trazida 

no parágrafo único do art. 5º do Código Civil (BRASIL, 2002), como forma de cessação 

da incapacidade, logo, uma vez emancipado, o maior de dezesseis e menor de dezoito 

anos, fica automaticamente responsável civilmente por seus atos, e logo os pais não 

exercerão sobre este o poder familiar. 

Na hipótese do inciso III, do art. 1.635 do Código Civil (BRASIL, 2002): “pela 

maioridade”; nesta hipótese, ao completar a maioridade, a pessoa se torna apta ao 

exercício de direitos e responder pelas obrigações sem a representação dos pais. 

Na hipótese do inciso IV, do art.1.635 do Código Civil (BRASIL, 2002): “pela 

adoção”; nesta se configura mera transferência do poder familiar, que deixa de ser 

exercido pelos pais biológicos e passa a ser dos pais adotivos, através do parentesco 

civil. 

A extinção do poder familiar é precedida de processo judicial onde são 

obedecidos o contraditório e a ampla defesa, de modo a legitimar o ato praticado e 

dar chance dos pais de manterem em seu poder os filhos menores, de acordo com o 

art. 24, do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 24: A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas 
judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na 
legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento 
injustificados dos deveres e obrigações a que alude o art. 22 (BRASIL, 
1990). 

A perda do poder familiar é a sanção mais gravosa que se aplica em relação ao 

genitor que faltar aos seus deveres para com os filhos, também lhe sendo aplicado tal 

sanção quando falhar em relação à sua condição materna ou paterna, e o abuso da 
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autoridade parental, autorizam ao juiz a adotar à medida que verifique necessária para 

garantir a segurança do filho e seus haveres, podendo até mesmo suspender suas 

prerrogativas (PEREIRA, 2010). 

Outro ponto importante é a questão da extinção do poder familiar, em relação ao 

parentesco civil, criado pela adoção, uma vez que “na adoção, esses direitos e 

obrigações se apresentam sem quaisquer outras distinções, uma vez que a 

Constituição federal equiparou os filhos e proibiu quaisquer designações 

discriminatórias relativas à filiação” (PEREIRA, 2010). 

Assim, a Constituição Federal, no seu art. 227, § 6º, traz um tratamento 

igualitário, não havendo distinção por se tratar de filhos adotados ou biológicos, vez 

que do ponto de vista legal, todos são iguais, tão logo ser-lhe-ão aplicados os mesmos 

direitos e obrigações (BRASIL, 1988). 

3.1    Responsabilidade civil 

A guarda compartilhada tem influência direta na responsabilidade civil dos pais 

em relação aos atos dos filhos menores. De acordo com a jurisprudência dominante, 

a responsabilidade dos pais resulta antes da guarda do que do poder familiar. Caso 

exista a guarda unilateral, responderá somente pelos atos do filho menor, o genitor 

que a tem, embora ambos sejam detentores do poder familiar (GONÇALVES, 2010). 

Assim, na guarda compartilhada, ambos os pais têm a guarda do filho, sendo 

assim, o Código Civil (BRASIL, 2002) em seu art. 932, caput e inciso I, menciona que 

são também responsáveis pela reparação civil os pais, pelos filhos menores que 

estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. Desta forma, no regime da guarda 

compartilhada, responderão ambos os pais solidariamente, pelos atos praticados 

pelos filhos menores (GONÇALVES, 2010) 

3.2    Guarda dos filhos 

O legislador cuidou da guarda dos filhos em oportunidades distintas. Em relação 

ao reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, está definido nos arts. 1.611 

e 1.612, do Código Civil brasileiro de 2002: 
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Art. 1.611: O filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos 
cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem o consentimento do 
outro. 
Art. 1.612: O filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda 
do genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não 
houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do 
menor. (BRASIL, 2002). 
 

Sob esta ótica, DIAS que o legislador: 

Não dá a mínima atenção para a doutrina da proteção integral 
consagrada pela Constituição, nem para tudo que o ECA dita a 
respeito da tutela do melhor interesse de crianças e adolescentes. Ao 
tratar da proteção dos filhos (CC 1.583 a 1.590), de forma didática, 
define o legislador o que é guarda unilateral e compartilhada, 
revelando a preferência pelo compartilhamento (2010, p. 435). 

Desta feita, a guarda compartilhada dos filhos está explicitamente introduzida no 

dispositivo legal, como sendo a preferencial, e somente se individualiza quando 

houver a separação de fato ou de direito dos pais, ou quando o filho vier a ser 

reconhecido pelos dois genitores, e não vindo ele a residir sob o mesmo teto ou se 

caso não houver acordo sobre a guarda a ser aplicada, deve o magistrado, verificado 

o caso concreto, decidir para que seja alcançado o melhor interesse do menor, mas o 

critério que vai nortear a fixação da guarda é a vontade dos genitores (DIAS, 2010). 

A este respeito, assim dispõe o Código Civil em seu art.1.632: 

A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não 
alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que 
aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos 
(BRASIL, 2002). 

Ainda em alguns casos, a guarda pode ser concedida para outras pessoas que 

não compõem o grupo familiar, desde que a necessidade do caso concreto assim o 

determine, mas é dada a preferência aos membros da família que tenham afinidades 

com o menor, conforme Código Civil, em seu art. 1584, parágrafo 5º: 

§ 5º - Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda 
do pai ou da mãe, deferirá a guarda à pessoa que revele 
compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 
preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e 
afetividade (BRASIL, 2002). 

Em relação à visitação do filho, pelo genitor que não detém a guarda, prevalece 

o que foi acordado entre os pais ou estabelecido unilateralmente pelo juiz, também 

em conformidade com o Código Civil, em seu art. 1589: 
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Artigo 1.589 – O pai ou a mãe, em cuja a guarda não estejam os filhos, 
poderá visita-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar 
com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua 
manutenção e educação (BRASIL, 2002). 

Mesmo que se deva levar em consideração a deliberação dos genitores, não se 

poderá esquecer o momento de imensa fragilidade psicológica e emocional que estão 

enfrentando, relativos à sua separação (DIAS, 2010, p. 435). 

Neste momento, o juiz, se verificar necessário, deve indicar aos genitores o 

significado da guarda unilateral e da guarda compartilhada, para que os genitores 

acordem por uma melhor solução sobre a guarda de seus filhos, de acordo como o 

Código Civil, em seu art. 1.583, parágrafo 1º prescreve: 

§ 1º - Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 
genitores ou a alguém que o substitua (Artigo 1.584, § 5º) e, por 
guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de 
direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 
concernentes ao poder dos filhos comuns (BRASIL, 2002). 

O art. 1.583 do Código Civil de 2002 foi totalmente alterado pela Lei n. 

11.698/2008, onde essa nova redação prevê a possibilidade de os genitores fixarem 

a guarda unilateral ou compartilhada, vez que a guarda é o principal atributo do poder 

familiar. Desse modo, o parágrafo único desse dispositivo, conceitua a guarda 

unilateral como aquela exercida por um só dos genitores, enquanto ao outro será 

assegurado um regime de visitas de acordo com o melhor interesse do filho e seu 

bem-estar. Já a guarda compartilhada ou conjunta refere-se a um modelo de guarda 

em que pais e mães dividem a responsabilidade legal sobre os filhos ao mesmo tempo 

e compartilham as obrigações pelas decisões importantes relativas à criança. 

Segundo DIAS, “Mesmo que a definição da guarda e da visitação esteja a cargo 

dos pais, o que for acordado depende da chancela judicial, o que só ocorre após a 

ouvida do Ministério Público” (2010, p. 435). 

Quando houver a separação (hoje o divórcio, conforme a Emenda Constitucional 

n. 66/2010), seja consensual ou litigioso, é indispensável que as partes acordem a 

respeito ou que conste qual a opção de guarda do filho será escolhida, seja na petição 

judicial ou por simples acordo, segundo o Código de Processo Civil de 1973, em seu 

art. 1.121, inciso II, “A petição, instruída com a certidão de casamento e o contrato 
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antenupcial se houver, conterá: II – O acordo relativo à guarda dos filhos menores e 

ao regime de visitas” (DIAS, 2010, p. 435). 

Mas se o juiz verificar que o tipo de guarda que os pais escolheram, não atende 

aos interesses do filho, pode o juiz determinar ou não a guarda compartilhada, 

segundo a necessidade do caso concreto, mas sempre que possível, optará pela 

guarda compartilhada (DIAS, 2010). 

Caso o juiz verifique alguma situação que prejudique os filhos, poderá não 

homologar a separação, ou não homologar somente o que achar de irregular, e não 

todo o processo, se achar necessário art. 1.574 do Código Civil: (...) Parágrafo Único 

“O juiz pode recusar a homologação e não decretar a separação judicial se apurar que 

a convenção não preserva suficientemente os interesses dos filhos ou de um dos 

cônjuges” (DIAS, 2010, p. 435). 

Ou seja, o juiz pode se recusar a homologar esse acordo de guarda, se entender 

que não foi preservado o melhor interesse da criança. Afirma nesse sentido, Waldyr 

Grisard Filho: “O interesse dos filhos deve primar por cima de qualquer outro interesse, 

ou circunstância, do pai ou da mãe”. Ou então, o interesse dos pais não pode ser 

superior ao interesse dos filhos (2009, p. 64). 

3.4     Guarda unilateral 

 A lei traz a previsão da guarda unilateral, porém, nitidamente dá preferência à 

guarda compartilhada, pois a guarda a um só dos genitores traz consigo um rígido 

regime de visitas evita de regra, só é aplicada quando houver decisão unânime dos 

pais em relação a este tipo de guarda (DIAS, 2010). 

Tal a preferência trouxe o legislador pela guarda compartilhada, que o juiz 

quando da aplicação desta ou da guarda unilateral, deverá informar os pais, na 

audiência de conciliação, o significado da guarda compartilhada, bem como sua 

importância e a igualdade de direito e obrigações de ambos genitores em relação aos 

seus filhos, assim como as sanções pelo descumprimento de quaisquer de suas 

cláusulas dispostas no art. 1584, § 1º, do CC/2002 (DIAS, 2010). 

Quando somente um dos genitores optar pela guarda unilateral, ou de qualquer 

forma, não houver unanimidade, ou não houver acordo de qual o tipo de guarda a ser 
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aplicada, o juiz poderá sugerir pela aplicação da guarda compartilhada: Art. 1.584: 

(...), § 2º “Quando não houver acordo entre a mãe o pai quanto à guarda do filho, será 

aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada” (GONÇALVES, 2010, p. 286). 

Notadamente, no caso de ser aplicada a guarda unilateral, esta será concedida 

ao genitor que demonstrar maiores aptidões para garantir o bem-estar da criança, 

como está explicitado no Código Civil: 

Art. 1.583[...] 
§ 2º - A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores 
condições de exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para propiciar 
aos filhos os seguintes fatores: 
I – Afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar; 
II – Saúde e segurança; 
III – Educação (BRASIL, 2002) 
 

Desse modo, a guarda unilateral será concedida por consenso de ambos com 

estabelecimento de regime de visitas, podendo ainda, não havendo acordo entre os 

genitores poderá o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público a 

guarda compartilhada, assim, também, a custódia unipessoal será atribuída 

motivadamente ao genitor que revele melhores condições de exercê-la e que tenha 

aptidão para propiciar ao filho: afeto, saúde, segurança e educação, disposto no 

art.1.583, § 2º do   Código Civil de 2002  (DIAS, 2010). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu art. 4º, assevera a necessidade 

de se preservar a criança, e mantê-la em um ambiente que lhe propicie um bom 

desenvolvimento: 

Art. 4º: É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos 
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (BRASIL, 
1990). 

Os fatores a serem observados na atribuição da guarda unilateral não precisam 

estar ordenados, do primeiro e mais importante ao último menos importante, pois os 

direitos a serem garantidos para o menor têm todos a sua inestimável importância. O 

juiz quando estiver na situação necessária de se aplicar a guarda unilateral, deverá 

verificar a somatória dos fatores que levarão a criança ou o adolescente a ter um 

melhor desenvolvimento e tratamento (GONÇALVES, 2010). 
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Porém, mesmo estando com apenas um dos genitores, a guarda unilateral obriga 

quem não a detenha de fiscalizar o genitor guardião, se este está cumprindo suas 

obrigações e atendendo os interesses do menor: Art. 1.583 – (...) § 3º - “A guarda 

unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos 

filhos” (BRASIL, 2002). 

A guarda unilateral também dá o direito ao genitor não guardião, de fiscalizar a 

manutenção da guarda e a educação que está sendo dada ao filho, art. 1.589: “O pai 

ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, [...] segundo o que acordar com o 

outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 

educação” (BRASIL, 2002).  

Assim, a guarda unilateral obriga ao genitor não guardião a supervisionar os 

interesses do filho, para que este fiscalizando o outro genitor guardião preserve e ao 

mesmo tempo garanta o bem-estar físico e psicológico do filho, pois é dado ainda ao 

genitor não guardião o direito de fiscalizar sua manutenção e educação tendo o direito 

de ser informado sobre frequência e o rendimento deste, bem como informar quando 

há reuniões de pais, entre outras atividades pedagógicas da escola (DIAS, 2010). 

O Código Civil traz hipóteses no caso do filho que for reconhecido por somente 

um dos genitores, onde deve ser aplicada a guarda unilateral, e neste caso é formada 

a chamada família monoparental, art. 1.612: “O filho reconhecido, enquanto menor, 

ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e, se ambos o reconheceram e não 

houver acordo, sob a de quem melhor atender aos interesses do menor” (BRASIL, 

2002). 

No caso do genitor ou da genitora forem casados com terceiros, os filhos tidos 

fora do casamento só poderão morar juntamente com o genitor ou da genitora casada, 

se houver o consentimento do seu cônjuge, art. 1.611: “O filho havido fora do 

casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem 

o consentimento do outro” (DIAS, 2010, p. 439). 

Com efeito, o legislador quando da elaboração deste artigo não se ateve a 

máxima relativa à guarda, que é preservar o melhor interesse da criança, e não o de 

seus pais. (DIAS, 2010) 

A este respeito, assim entende DIAS: 
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A norma, além de inconstitucional, é para lá de discriminatória. A 
constituição Federal (CF, art. 227) assegura, com prioridade absoluta, 
a convivência familiar. Nada justifica a necessidade de a vênia marital 
para o filho residir na companhia de seu genitor (DIAS, 2010, p. 439). 

DIAS leciona ainda: 

Nitidamente, a regra remonta à época em que era vedado o 
reconhecimento do filho extramatrimonial, para não afetar a harmonia 
da família daquele que teve um filho fora do casamento. Como deve 
prevalecer o melhor interesse da criança, nada pode impedir que a 
guarda seja atribuída ao genitor que o reconheceu, sendo totalmente 
descabido o condicionamento ao consentimento de seu consorte 
(2010, p. 439). 

Para GONÇALVES a guarda unilateral “apresenta o inconveniente de privar o 

menor da convivência diária e contínua de um dos genitores” (2010, p. 283). 

Ainda assevera (GONÇALVES, 2010) que a guarda unilateral não deve ser 

considerada a guarda preferida, sendo que todas são importantes, mas que no caso 

concreto, deve o juiz levar em conta o melhor interesse global da criança ou do 

adolescente que as propiciam dignidade, respeito, lazer, esporte, profissionalização, 

alimentação, cultura etc., como salienta ECA/Lei n.8.069/1990, art.4º. 

3.5     Alimentos 

O art. 1.703 do Código Civil (BRASIL, 2002) determina que “para a manutenção 

dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus 

recursos”, quer dizer que mesmo que não haja ligação entre os genitores, estes devem 

cumprir com a obrigação alimentar relativa aos filhos menores. 

Ao dissertar sobre a guarda compartilhada e a obrigação alimentar, o professor 

Grisard Filho1, presidente da Comissão de Ensino Jurídico de família do Instituto 

Brasileiro de Direito de Família, afirma que: 

A guarda compartilhada não dispensa, não faz desaparecer nem 
cessar a obrigação alimentar. Tal obrigação decorre do dever 
constitucional de assistência, criação e educação dos filhos menores 
de idade. A desunião dos pais põe termo aos deveres conjugais da 

                                            
1 GRISARD FILHO, Waldyr. IBDFAM, Assessoria de comunicação. Publicado na revista eletrônica 
IBDFAM sob o título: Entrevista: guarda compartilhada e obrigação alimentar. Publicado em 07 de 
agosto de 2013. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5103/entrevista%3A+guarda+compartilhada+e+obriga%C3%A7%C
3%A3o+alimentar>. Acesso em: 04 abr. 2016.   
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coabitação, da fidelidade e do regime de bens, somente, não, porém 
aos deveres decorrentes do exercício do poder familiar. Esses 
deveres, obrigações dos pais em relação aos filhos comuns, não se 
modificam ou se alteram com a separação dos genitores, nem mesmo 
com a nova união que venham a experimentar. Para a manutenção 
dos filhos, independentemente de permanecerem juntos ou não, 
ambos devem contribuir na proporção de seus haveres e recursos, 
como lhes impõe o artigo 1.703 do Código Civil. O critério 
fundamental é o atinente ao princípio do melhor interesse da 
criança ou do adolescente e a concreção desse princípio é 
alcançada com a participação conjunta e igualitária dos pais na 
formação dos filhos comuns. Portanto, é equivocada a ideia de 
que a obrigação de sustento, guarda e educação dos filhos 
menores de idade deixa de existir na guarda compartilhada, pois 
a responsabilidade parental não se esvazia. Por isso, não há 
dispensa ou exoneração da obrigação alimentar. (IBDFAM, 2013, 

grifo nosso). 
 

O mesmo autor explica sobre a aplicação da obrigação alimentar nos casos de 

guarda compartilhada: 

A rigor, na guarda compartilhada inexiste fixação de valor a título de 
alimentos, dividindo os pais os encargos de criação e educação dos 
filhos comuns na proporção de seus haveres e recursos. Não se trata, 
portanto, de uma rasa divisão meio-a-meio. O que ocorre, ou pode 
ocorrer, é uma flexibilização das responsabilidades por esses 
encargos, pois, independentemente do modelo de guarda aplicado ao 
caso concreto, sempre existirá o dever de sustento em nome e por 
conta do exercício do poder familiar (IBDFAM, 2013). 
 

À vista disso, (DIAS 2009, p. 403) afirma que: 

A guarda compartilhada não impede a fixação de alimentos, até 
porque nem sempre os genitores gozam das mesmas condições 
econômicas. Muitas vezes não há alternância da guarda física do filho, 
e a não cooperação do outro pode onerar sobremaneira o genitor 
guardião 

Assim, na modalidade de guarda compartilhada ou conjunta, a obrigação de 

pagar a pensão alimentícia não desaparece e permanecerá sendo observado o 

binômio possibilidade/necessidade. Isso significa que deve haver uma partilha 

proporcional das despesas na criação da prole, de acordo com as condições 

financeiras de cada genitor.  
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A respeito do tema, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios2 

prolatou a seguinte decisão: 

APELAÇÃO. ACORDO DE GUARDA COMPARTILHADA, 
REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTOS. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXAME DO MÉRITO. ART. 515, § 3º, 
DO CPC. HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADES DA MENOR.  
I – O art. 1.583 do CC permite a estipulação de uma base para a 
moradia da criança, bem como a fixação de tempo de convívio com o 
filho, mesmo no caso de guarda compartilhada, não descaracteriza o 
instituto se houver a fixação de regime de visitas e pagamento de 
pensão alimentícia.  

II – Nos termos do art. 515, § 3º, do CPC, o Tribunal está autorizado, 
desde logo, a examinar o mérito, se a causa versar sobre questão 
exclusivamente de direito e estiver em condições de imediato 
julgamento.  
III – O acordo firmado pelos requerentes atende às necessidades da 
menor e permite sua convivência com ambos os genitores.  
IV – Apelação provida. Sentença anulada. Aplicado o art. 515, § 3º, do 
CPC. Homologado o acordo de guarda compartilhada, visitação e 
fixação de alimentos. (DISTRITO FEDERAL, 2015, grifo nosso) 

 

Ainda em relação ao rateio das despesas dos filhos comuns do casal na guarda 

compartilhada, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios determinou o 

seguinte: 

DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. DIVISÃO IGUALITÁRIA 
DAS DESPESAS ENTRE OS GENITORES. ALIMENTOS EM 
PECÚNICA NÃO DEVIDOS PELO PAI.  
1. A guarda compartilhada representa moderno instrumento voltado ao 
fortalecimento da convivência familiar e, sobretudo, ao 
desenvolvimento da criança num ambiente de solidariedade, 
cooperação e harmonia.  
2. É possível o compartilhamento de guarda quando há suficiente 
diálogo e cordialidade no relacionamento dos genitores.  
3. Nos casos em que os pais ajustaram que as atribuições de 
criação e educação dos filhos serão igualmente compartilhadas, 
não é necessário a fixação de alimentos em percentual de 
rendimentos para fazer frente às despesas extras, sendo bastante 
que cada qual apresente os comprovantes da quantia a ser 
rateada.  
4. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.  
(DISTRITO FEDERAL, 2015, grifo nosso) 

 

                                            
2 BRASÍL. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Acórdão n. 904833, da 6ª Turma Cível. 
Relator: Hector Valverde Santanna, Brasília, 04 de novembro de 2015. Disponível em: 
<http://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj>. Acesso em: 05 abr. 2016.   
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O doutrinador GRISARD FILHO3, ao que tange a punição ao genitor inadimplente 

em guarda conjunta, destaca que: 

Impõe o § 1º do artigo 1.584 do Código Civil, como dever do juiz, de 
informar pai e mãe, não só o significado da guarda compartilhada, sua 
importância para os filhos, mas também a similitude de deveres e 
direitos atribuídos aos genitores, bem assim as sanções pelo 
descumprimento de suas cláusulas. Se o descumprimento se verificar 
na satisfação da obrigação alimentar, o inadimplente poderá sofrer 
execução até com a possibilidade de ver sua prisão decretada, além 
de outras medidas como a inscrição de seu nome no cadastro de 
devedores de pensão alimentícia, em empresas de proteção ao crédito 
como SERASA e SPC, a exemplo do Provimento nº 52 do TJ-MS ou 
ser levada a protesto a sentença que disciplinou a questão, medidas 
previstas no Projeto de novo Código de Processo Civil. Está nos 
poderes do juiz a modalidade e a extensão da punição ao genitor 
inadimplente. 
 

Ressalta-se que se um dos pais, que não tenha a guarda unilateral do menor, 

requer judicialmente a guarda compartilhada e o magistrado revisando a sentença 

prolatada anteriormente a concede, a obrigação alimentar permanecerá. Diante do 

exposto, nota-se que é errônea a ideia de que a guarda compartilhada afasta a 

obrigação de pagamento dos alimentos para os filhos. 

3.6    Direito de visitas 

Em relação às visitas no instituto da guarda compartilhada (CASABONA, 2006, 

p. 246) explica que “quebra-se a visita quinzenal. Estabelece-se uma rotina em que a 

criança está com o pai, na casa deste, por exemplo, pelo menos duas vezes por 

semana, parte delas com pernoite”. 

A respeito do assunto LEITE destaca que: 

Direito de visita não é um “direito” dos pais em relação aos filhos, mas 
é, sobretudo, um direito da criança. Direito de ter companhia de seus 
genitores, direito de ter amor de um pai ausente, direito de gozar da 
presença decisiva do pai, direito de minorar os efeitos nefastos de uma 
ruptura incontornável. (LEITE, 1997, p. 221) 
 

 Segundo os ensinamentos de PEREIRA: 

                                            
3 GRISARD FILHO, Waldyr. IBDFAM, Assessoria de comunicação. Publicado na revista eletrônica 
IBDFAM sob o título: Entrevista: guarda compartilhada e obrigação alimentar. Publicado em 07 de 
agosto de 2013. Disponível em: 
<http://www.ibdfam.org.br/noticias/5103/entrevista%3A+guarda+compartilhada+e+obriga%C3%A7%C
3%A3o+alimentar>. Acesso em: 04 abr. 2016.   
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Mantida a residência fixa de comum acordo com qualquer deles ou 
com terceiros, nesta modalidade de guarda os filhos permanecem 
assistidos por ambos os pais, dividindo responsabilidades, sem a 
necessidade de fixação prévia e rigorosa dos períodos de convivência, 
cabendo-lhes as principais decisões relativas à educação, instrução, 
religiosidade, saúde, lazer etc. (PEREIRA, 2010, p. 468). 

 Enaltece-se que a guarda conjunta não se refere a distribuição do tempo em 

que a criança ou adolescente permanecerá com a mãe e com o pai, mas diz respeito 

ao exercício do poder familiar em conjunto, no qual os pais juntamente decidirão as 

questões da vida da criança. 
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4 VANTAGENS JURÍDICAS 

 

A guarda compartilhada a divisão justa é uma forma de garantir o crescimento e 

desenvolvimento saudável dos filhos, pois significa mais prerrogativas em relação aos 

poderes e deveres exercidos pelos pais, e faz com que eles estejam de maneira mais 

constante na vida dos filhos. Essa participação no processo de desenvolvimento de 

seus filhos faz com que haja uma pluralização das responsabilidades, e desta forma 

estabelece uma verdadeira democratização dos sentimentos. 

A guarda compartilhada não pode ser confundida com a guarda alternada, pois 

na guarda compartilhada permanece o interesse dos filhos sobre o dos pais, e na 

alternada o interesse dos pais sobre os dos filhos, o qual seria uma verdadeira da 

divisão do filho (DIAS, 2010). 

A guarda compartilhada, segundo (GONÇALVES, 2010), se mostrou na prática, 

mesmo antes de introduzida no ordenamento jurídico pela Lei n. 11.698/2008, com 

efeito, uma forma de guarda que: 

A inflexão em um determinado comportamento exige cautela, tanto por 
se estar abandonando padrões já testados, que embora tenham 
vícios, são conhecidos, como também por exigir fórmulas inéditas, não 
avalizadas pelo tempo, nem tampouco aferidas quanto à sua eficácia. 
 

O consenso, como pré-requisito para a implementação da guarda compartilhada, 

é um dos elementos que se encontram em zona gris, pois o desejável é que ambos 

os genitores se empenhem na consecução dessa nova forma de se ver as relações 

entre pais e filhos, pós-separação. 

Esse esforço é muito importante para o sucesso da guarda compartilhada, pois 

necessitam, os ex-cônjuges, tratarem desde as linhas mestras da educação e cuidado 

dos filhos comuns até pequenos problemas do cotidiano da prole. Contudo, a 

separação ou o divórcio usualmente coincidem com o ápice do distanciamento do 

antigo casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, fatores que, por 

óbvio, conspiram para apagar qualquer rastro de consensualidade entre o casal. Com 

base nessa, aparente, incongruência, muitos autores e mesmo algumas decisões 

judiciais alçam o consenso à condição de pressuposto iníqua non para a guarda 

compartilhada. No entanto, esse posicionamento merece avaliação ponderada. 
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Não se pode perder de foco o melhor interesse do menor princípio que norteia 

as relações envolvendo os filhos, nem tampouco a sua aplicação à tese de que a 

guarda compartilhada deve ser a regra. Sob esse prisma, é questionável a afirmação 

de que a litigiosidade entre os pais impede a fixação da guarda compartilhada, 

porquanto se ignora toda a estruturação teórica, prática e legal que apontam para a 

adoção da guarda compartilhada como regra. 

A inviabilidade da guarda compartilhada por ausência de consenso faz 

prevalecer o exercício de uma potestade inexistente. E diz inexistente, porque, como 

afirmado antes, o Poder Familiar existe para a proteção da prole, e pelos interesses 

dessa é exercido, não podendo, assim, ser usado para contrariar esses mesmos 

interesses. 

Na verdade, exigir-se consenso para a guarda compartilhada dá foco distorcido 

à problemática, pois se centra na existência de litígio e se ignora a busca do melhor 

interesse do menor. Para a litigiosidade entre os pais, é preciso se buscar soluções. 

Novas soluções porque novo o problema, desde que não inviabilizem o instituto da 

guarda compartilhada, nem deem a um dos genitores normalmente à mãe, in caso, 

ao pai poderes de vetar a realização do melhor interesse do menor. 

  

FILHO sustenta tese similar, ao afirmar que:   
 

Não é o litígio que impede a guarda compartilhada, mas o empenho 
em litigar, que corrói gradativa e impiedosamente a possibilidade de 
diálogo e que deve ser impedida, pois diante dele "nenhuma 
modalidade de guarda será adequada ou conveniente” (FILHO, 2009, 
p. 205).   
 

Como dito anteriormente, o influxo em uma linha de pensamento importa na 

adoção de novo paradigma e esse, na hipótese sob discussão, é desvelado quando 

se conjuga um projeto interdisciplinar de construção dos novos papéis parentais com 

os comandos legais aplicáveis à espécie. 

Com a ação interdisciplinar, prevista no art. 1.584, 3º do Código Civil (BRASIL, 

2002) não se busca extirpar as diferenças existentes entre o antigo casal, mas sim, 

evitar impasses que inviabilizem a guarda compartilhada. Busca-se, por essa ação 

interdisciplinar primeiro, fecundar o diálogo produtivo entre os pais; segundo, 

evidenciar as vantagens, para os filhos, da guarda compartilhada, terceiro: construir 

as linhas mestras para o exercício do poder familiar de forma conjunta ou, quiçá, 

estabelecer-se, de pronto, as regras básicas dessa nova convivência.  
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Por certo, esse procedimento preliminar demandará intenso trabalho de todos os 

envolvidos para evitar a frustração do intento perseguido, cabendo ao Estado-Juiz agir 

na função de verdadeiro mediador familiar, interdisciplinar, como propõe 

GROENINGA: 

É preciso alertar que as mudanças defendidas com a guarda 
compartilhada correm o risco de, muitas vezes, ter o destino em serem 
" mudanças para não mudar ". A guarda compartilhada deve ser 
acompanhada de modificações no tratamento que o sistema dispensa 
aos jurisdicionados, e na possibilidade de elaboração das separações 
com o planejamento da rotina futura da família transformada. Como 
apontado acima, a mediação familiar interdisciplinar pode ser via 
privilegiada para o estabelecimento da comunicação. Esta é uma 
combinação que tem dado resultado em diversos países. E previsto 
está o recurso aos profissionais técnicos e equipe interdisciplinar ([s. 

d.], p. 163) 
 

No entanto, mesmo diante de todo esse trabalho, não se pode descartar a 

possibilidade de frustração na implementação da guarda compartilhada, de forma 

harmoniosa, pela intransigência de um ou de ambos os pais. Porém, ainda assim, ela 

deverá ser o procedimento primariamente perseguido, mesmo que demande a 

imposição estatal no seu estabelecimento, como se lê no 2º do referido artigo de lei: 

“Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será 

aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”. 

A drástica fórmula de imposição judicial das atribuições de cada um dos pais e 

o período de convivência da criança sob guarda compartilhada, é medida extrema, 

porém necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto 

legal, letra morta. Calha citar aqui a reflexão de Rolf Madaleno, que embora defenda 

a inviabilidade da guarda compartilhada em caso de “inconciliáveis desavenças entre 

os pais”, mitiga sua afirmação argumentando que: 

 
Talvez tenhamos que começar a olhar com mais atenção para os 
países de sangue frio, nos quais a guarda compartilhada é imposta 
independentemente da resistência ou contrariedade da concordância 
do outro genitor, no comum das vezes representado pela mãe, que vê 
no pai inimigo e coloca toda sorte de obstáculos para o 
estabelecimento de uma custódia repartida da prole. 
A continuidade do convívio da criança com ambos os pais é 
indispensável para o saudável desenvolvimento psicoemocional da 
criança, constituindo-se a guarda responsável em um direito 
fundamental dos filhos menores e incapazes, que não pode ficar ao 
livre, insano e injustificado arbítrio de pais disfuncionais. 
A súbita e indesejada perda do convívio com os filhos não pode 
depender exclusivamente da decisão ou do conforto psicológico do 
genitor guardião, deslembrando-se que qualquer modalidade de 
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guarda tem como escopo o interesse dos filhos e não o conforto ou a 

satisfação de uma das pias que fica com este poderoso poder de veto. 
(2011, p. 435) 
 

Talvez seja o momento de se recolher os bons exemplos de uma guarda 

compartilhada compulsória, para que se comece a vencer obstáculos e resistências 

abusivas, muito próprias de alguma preconceituosa pobreza mental e moral, e ao 

impor judicialmente a custódia compartida, talvez a prática jurídica sirva para que pais 

terminem com suas desavenças afetivas, usando os filhos como instrumento de suas 

desinteligências, ou que compensem de outra forma suas pobrezas emocionais, 

podendo ser adotadas medidas judiciais de controle prático do exercício efetivo da 

custódia compartilhada judicialmente imposta, como por exemplo, a determinação de 

periódicos estudos sociais, sob pena do descumprimento implicar a reversão da 

guarda que então se transmuda em unilateral.  

Além da reiteração do que foi anteriormente declinado, extrai-se do excerto o 

vislumbre de que a guarda compartilhada não é uma decisão estanque, mas um 

processo que perdura, enquanto perdurar a incapacidade dos filhos. Nessa linha de 

pensamento, o 4º do art. 1.584 do Código Civil (BRASIL, 2002) autoriza o julgador a 

fazer, no curso da guarda compartilhada, alterações nas prerrogativas inicialmente 

atribuídas aos pais para preservar, em primeiro lugar, o melhor interesse do menor e, 

como efeito secundário, sancionar o genitor que imotivadamente altere ou descumpra 

uma das cláusulas da guarda compartilhada.  

4.1    Consequências legais 

A guarda compartilhada traz como consequências legais, entre outras, “(...) a 

similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo 

descumprimento de suas cláusulas” (BRASIL, 2002). 

Desta forma a guarda compartilhada é uma forma para que se garanta de 

maneira efetiva a co-responsabilização conjunta dos genitores para com a sua prole, 

de forma que a permanência de um vínculo de maior proximidade dos pais para com 

seus filhos possa garantir-lhes uma boa educação e formação, verificado que no 

regime de visita imposto pelos outros tipos de guarda este tipo de finalidade não 

encontra espaço (DIAS, 2010). 
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Com o intuito de preservar o menor, houve a preocupação do legislador de que 

os pais não atendessem ao que foi pactuado quando da aplicação da guarda 

compartilhada, ou da guarda unilateral, então inseriu no § 4º do art. 1.584 do Código 

Civil através da Lei n. 11.698/2008, a seguinte redação: 

 
A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de 
cláusula de guarda, unilateral ou compartilhada, poderá implicar a 
redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, inclusive quanto 
ao número de horas de convivência com o filho (BRASIL, 2002). 

4.2    Aspectos jurídicos da guarda compartilhada 

Seguindo uma tendência que já vinha começando a ser adotada pelos tribunais, 

no Código Civil de 2002 instituiu-se a guarda compartilhada dos filhos menores em 

caso de divórcio do casal. Previsão expressa apareceu com o advento da Lei n. 

11.698, de 2008, que alterou alguns artigos do próprio Código Civil. 

No final do ano de 2014, foi sancionada outra Lei, a de n. 13.058, de 2014, 

trazendo novas alterações ao Código Civil no que diz respeito à guarda compartilhada, 

de forma a modernizar o texto legal de acordo com o que vem sendo aplicado pelos 

tribunais. 

Antes de se adentrar aos pormenores de tais alterações, é preciso que fique 

claro que a guarda compartilhada é uma modalidade na qual, pela própria definição 

legal, verifica-se a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do 

pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernente ao poder familiar dos 

filhos comuns de forma que sempre se priorize uma divisão equilibrada do tempo de 

convívio dos pais com os filhos tendo em vista as condições fáticas e os interesses 

dos filhos. 

E decretação de guarda compartilhada não significa que os filhos menores terão 

obrigatoriamente duas moradias e permanecerão morando ora com um ora com outro 

esta seria guarda alternada, significa que os pais têm os mesmos direitos ao tempo 

de convívio. 

O que se modificou com as recentes alterações trazidas pela Lei n. 13.058, de 

2014 foi que agora, não havendo mútuo acordo em relação à guarda, o magistrado 

priorizará a guarda compartilhada, desde que ambos os pais tenham condições de 

exercer o poder familiar. 

https://jus.com.br/tudo/guarda-compartilhada
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Confere-se, neste caso, a prerrogativa ao juiz de conferir atribuições a cada um 

dos pais em relação ao dia a dia dos filhos menores. 

A guarda compartilhada, é bom que se diga, é um avanço Legislativo e 

Jurisprudencial, mas o seu pleno exercício na prática demanda maturidade e o mínimo 

de contato e de negociação entre as partes, pois caso contrário haverá constantes 

conflitos. 

Esta modalidade cabe lembrar, em nada altera o regime de moradia, decidindo 

o juiz com quem e em que cidade os filhos menores irão residir de modo sempre 

priorizar os interesses destes. 

O regime de visitas também deve permanecer sendo acordado entre as partes 

ou definido pelo juiz, já que o exercício das obrigações diárias referentes à guarda e 

ao poder familiar não tira da parte que não reside com o filho menor o direito de manter 

a convivência e de exercer prerrogativas tais como viajar, passar finais de semana 

etc. 

Dessa forma, a tendência é que se observe de agora em diante mais decisões 

conferindo guarda compartilhada aos pais em relação aos filhos menores, já que esta 

antes era exceção e agora se tornou regra, mas o seu pleno exercício na prática 

demandará que a relação entre os envolvidos seja, na medida do possível, menos 

conflituosa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisar Direito de família, é ver o mundo com maior sensibilidade do que nas 

outras áreas jurídicas. É preciso uma mudança não apenas da lei, mas da 

mentalidade de seus intérpretes. Através da pesquisa realizada percebeu-se que 

com as mudanças sociais ocorridas, colaboraram para que as questões que 

envolvessem guarda, ganhassem cada vez mais importância. 

A lei, como sempre, está aquém dos anseios e da realidade social, logo cabe 

aos seus atores (intérpretes), buscar promover o direito a quem não o possui, lutar 

pelas famílias que não são reconhecidas pelo direito, mudar o injusto direito que tanto 

apregoa justiça, fazendo valer os preceitos da Constituição federal acerca do direito 

de família. 

A guarda compartilhada, numa divisão justa sem dúvidas, como lei, contribuirá 

para estas efetivações servindo como um fator de mudança nas dinâmicas familiares 

e dos respectivos profissionais envolvidos, afinal, a responsabilidade agora é de 

ambos e não apenas de um dos genitores. Hoje, com a nova estrutura em que 

alicerça o novo padrão familiar, com a descaracterização do poder patriarcal, com a 

prevalência do princípio da igualdade de genitores e do melhor interesse do menor, 

ganhou a modalidade da guarda compartilhada espaço em nosso ordenamento 

jurídico, por surgir sobre o enfoque de que seria o modelo mais indicado para a família 

da sociedade atual. 

Positivado através da Lei n.11.698/08 a guarda compartilhada surge 

conceituada como a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres 

do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar 

dos filhos comuns, se tratando de um arranjo em que os pais possuem o poder 

conjunto de definir o que será melhor para seus filhos. 

Não há dúvidas sobre a ocorrência de traumas, sofrimentos e angústia causados 

pela dissolução conjugal nos filhos menores, e após a fixação de guarda, pela espera 

e pela incerteza da companhia daquele que é o responsável por sua existência em 

certo final de semana.  A lei da guarda compartilhada promoveu importante impacto 

sócio jurídico ao trazer o termo “convivência” ao invés de visita em seu texto, 
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demonstrando sua atualidade e compatibilidade com os atuais preceitos 

constitucionais do direito de família. 

Ao contrário de que muitos defendem esta não foi uma vitória dos pais e nem a 

supremacia do princípio de igualdade dos genitores, mas uma grande conquista dos 

filhos e exaltação ao princípio de melhor interesse do menor, acabando com a disputa 

pela posse do filho que era tratado como um mero objeto.  

Quando aplicada de maneira correta é um excelente instrumento para amenizar 

os traumas advindos da dissolução conjugal, pois o genitor não guardião, ao invés de 

ser limitado a certos dias, horários ou situações, possuirá livre acesso ou no mínimo, 

maior contato com os filhos, servindo a guarda compartilhada como superação das 

limitações e reflexos negativos da guarda unilateral. 

Entretanto para a eficácia dessa modalidade de guarda é fundamental a parceria 

dos operadores do direito com profissionais de outras áreas do conhecimento 

humano, que se dedicam as relações sócias como psicólogos e sociólogos. 

Também pode se comprovar através da pesquisa, que embora seja a guarda 

compartilhada uma modalidade com grandes aspectos positivos, sua aplicação não 

deve ser vista como regra, nas questões que envolvam o conflito de guarda, sendo o 

segredo para o sucesso dessa modalidade de guarda o diálogo entre os guardiões. 

Mesmo quando não há maiores afinidades entre os guardiões é possível ainda 

à guarda compartilhada. Como dito, é indispensável um mínimo de cordialidade e 

maturidade para separar as diferenças havidas nas suas relações pessoais e aquelas 

decorrentes das funções de pai e mãe, se estes requisitos não estiverem presentes 

sua aplicação torna-se totalmente inadequada. 

Conforme dito da nova lei, o juiz deverá buscar todos os meios para efetivação 

da guarda compartilhada, assim, a mediação familiar torna-se imperativa, já que 

permitirá, por meio de um profissional habilitado, está concretização. A mediação 

busca conscientizar os envolvidos. Não há milagres. As soluções são propostas pelo 

mediador, ou intermediada pelo mesmo, porém é das partes que surge a pacificação. 

Percebeu-se que a modalidade da guarda compartilhada é um instituto inovador 

e atual, que surgiu com o intuito de se adequar à nova realidade social apresentada, 

mas para que possa ser utilizado com sucesso, deverá ser feita um estudo com a 
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família envolvida, não podendo ser considerada ideal para qualquer ação que envolva 

o conflito de guarda de filhos. 

Instituto que embora seja rodeado de aspectos positivos deve ser analisado com 

muita cautela, pois compartilhar tem um sentido especial, profundo. É tomar parte, 

participar, compartir, partilhar com alguém. Se os pais entenderem isso, por certo 

fortalecerão o instituto da guarda compartilhada, que no nosso entendimento, 

representa a melhor opção para um desenvolvimento e crescimento harmonioso, 

notadamente no plano emocional e psicológico dos seus filhos. 

Como visto, a guarda compartilhada, de imediato, nos traz a real significação do 

direito de igualdade (pedestal da atual Constituição brasileira) entre aqueles que 

desejam a ruptura da sociedade familiar, registrado no art. 5º, inciso I, e 226 § 5º, não 

mais privilegiando a mulher como detentora principal da guarda dos filhos menores. É 

certo que esse ideal igualitário veio como consequências das sensíveis mudanças 

trazidas pela família moderna e não somente pelo tecnicismo da lei expressa. O pai, 

visto até poucos dias como mero visitador provedor, foi através deste instituto 

convidado a restaurar o seu papel principal: o de ser pai. Também, não nos é difícil 

perceber que o presente instituto veio fazer imperar o coração do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, no seu todo, mas principalmente estimular os pais a assumirem os 

seus papeis, (cujo teor não fora extinto juntamente com os deveres de coabitação por 

ocasião da ruptura da sociedade familiar), conclamando o dever de assistir, criar, 

sustentar, guardar e educar os filhos menores. 

 O novo sistema de guarda, nos traz uma flexibilidade benigna em muitos 

sentidos, porém, o seu amargo se dá no melhor interesse do menor, e seu 

desenvolvimento saudável, e para tanto, é primordial a continuidade das relações 

filiais, nos pós rompimento matrimonial. Deixar, portanto o filho menor, através do 

presente instituto, de ser filho da mãe para continuar a exercer o seu direito de se 

relacionar com continuidade com os pais, mantendo com ambos a mesma, ou 

enquanto possível, a melhor ligação e vínculo vivo de afeto, livre, todavia, de se expor 

ao conflito conjugal. Sem dúvida é um instituto ímpar, que se difere de todos até agora 

experiência no mundo jurídico, no tocante a guarda de filhos menores. Mas, se com a 

guarda alternada, não se chegou ao ápice quanto à continuidade parental necessária 

ao sadio desenvolvimento da criança menor, assim como com a guarda dividida, ou 

mesmo a guarda única, não nos resta outra alternativa, senão investir e acreditar nesta 
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nova modalidade de guarda: a guarda compartilhada, tendo-a, se relacionada com os 

demais institutos jurídicos que versam sobre a guarda, como o mais moderno e mais 

abrangente dos institutos, o mais provável de assegurar o perfeito equilíbrio entre os 

pais e filhos, no pós ruptura da sociedade familiar. Trazendo-nos, num futuro próximo, 

jovens saudáveis que desempenharão com destreza a função de verdadeiros 

cidadãos e a função de pais, porque experiência verdadeiramente, o que é conviver 

com seus pais, sem privilégio ou detrimento de nenhum, embora continuassem como 

filhos do divórcio. 

Todavia, a guarda compartilhada uma divisão justa, não pode ser vista como o 

elixir para a cura de todos os males, pois, ela é o mais sensível de todos os institutos 

a serem aplicados em vista ao bem-estar dos filhos menores: um desenvolvimento 

saudável em todos os sentidos, numa esfera de amor e de tranquilidade. Para tanto, 

há de confirmar-se que todo o aparelho judicial e demais ciências humanas tais como 

a psicanálise, a assistência social, e outros, estejam enquadrados em um só objetivo: 

orientar os pais a serem pais, a reaprenderem a arte de ser pais através da 

restauração da autoridade parental compartilhada uma divisão justa. 
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