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RESUMO 
 
 

              O presente trabalho de conclusão de curso tem por objeto de estudo o 

instituto da guarda compartilhada. Para desenvolvermos este trabalho 

acadêmico, pautamo-nos nos principais trabalhos doutrinais desenvolvidos nos 

últimos anos pela análise que é possível fazer das normas do ordenamento 

jurídico brasileiro, bem como, das decisões dos tribunais pátrios. De certo, a 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente e a Declaração Universal dos Direitos das Crianças são os 

principais marcos legais em nosso estudo. Procuramos analisar o 

desenvolvimento do instituto do poder familiar e sua evolução no decorrer da 

história da sociedade brasileira, em especial. O objetivo do presente trabalho é 

trazer ao universo jurídico um conhecimento voltado para a aplicabilidade do 

principio do interesse do menor no que se refere a modalidade de guarda em 

análise. Buscamos através da metodologia da pesquisa bibliográfica e crítico-

jurídica conhecer os aspectos mais relevantes da guarda compartilhada. 

Esperamos que nossa pesquisa possa contribuir com a sistematização dos 

estudos aqui desenvolvidos ao longo destes anos no curso de graduação em 

Direito. 

 

 

Palavras-Chaves: Direito da Criança e do Adolescente, Guarda Compartilhada, 

Direito Civil. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This conclusion of course work is an object of study the institution of 

custody. To develop this academic work, pautamo us in the main 

doctrinal work developed in recent years by analyzing what you can do 

the rules of the Brazilian legal system, as well as the decisions of the 

courts of their ancestors. Certainly the Constitution of the Federative 

Republic of Brazil in 1988, the Statute of Children and Adolescents and 

the Universal Declaration of the Rights of the Child are the main legal 

frameworks in our study. We tried to analyze the development of the 

institute of family power and its evolution throughout the history of 

Brazilian society, in particular. The objective of this study is to bring a 

legal universe knowledge toward the applicability of the principle of least 

interest regarding the mode of custody analysis. We seek through the 

methodology of the research literature and critical legal know-the most 

relevant aspects of custody. We hope our research will contribute to the 

systematization of studies developed here over the years in an 

undergraduate degree in law. 

 

 

Key words: Rights of Children and Adolescents, shared custody, civil 

rights. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O presente trabalho monográfico é fruto de reflexões acerca da nova 

modalidade de guarda dos filhos, denominada guarda compartilhada, ou guarda 

conjunta. 

 Como o direito de família tem passado por uma fase jurídica de rica 

influência constitucional e com isso especial atenção tem sido dada à 

preservação da convivência familiar e o melhor interesse da criança e do 

adolescente, conforme princípios do art. 227, caput, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988. 

 Com o reconhecimento da família como base da sociedade, pela Carta 

Maior, vem alcançando igualmente a criança e o adolescente. A dinâmica e a 

evolução que marcam as relações das famílias demandam a adequação dos 

institutos do Direito de Família, com finalidade de torná-lo mais eficaz na 

proteção devida. 

 A partir do princípio maior que é o da dignidade da pessoa humana, 

analisaremos o instituto da guarda compartilhada sob a ótica de seus 

fundamentados constitucionais, em que destacaremos os princípio da 

convivência familiar e o do melhor interesse da criança e do adolescente. 

 Após o sucesso da utilização desse modelo, nos Estados Unidos e 

Canadá, o Brasil resolveu trazer à realidade brasileira a guarda compartilhada, 

modelo capaz de humanizar o instituto da guarda, que antes predominava a 

vontade dos pais. 

 Este tema tem por objeto abordar o fenômeno nas relações familiares pós-

separação, em decorrência da frequente adoção do modelo tradicional da 

guarda única, que fere veemente o direito fundamental que é o da dignidade e a 

convivência familiar. 

 Ao acrescentar a guarda compartilhada ao rol das modalidades de guarda 

hoje existentes, os filhos terão o benefício do acompanhamento de ambos os 

pais em sua formação, também tendo mais contato com estes. 

 Nesse contexto é importante ressaltar que há necessidade do requisito 

para prática desta modalidade de guarda, que é a manifestação de vontade dos 

pais para implementação deste modelo. 



 Mas com o intuito de viabilizar a adoção da guarda compartilhada será 

utilizada a abordagem da mediação familiar, como bem utilizado no sistema 

francês, que recorre à sua prática quando há conflitos. Outro meio também 

utilizado será quando diante de litígio o juiz observando o melhor interesse do 

menor decidirá a quem conceder a guarda. 

 O maior desafio a ser enfrentado na defesa pela implementação da 

guarda compartilhada reside em concretizar a sua prática em nosso 

ordenamento jurídico. 

 A nossa jurisprudência vem demonstrar que o novo modelo de guarda, 

elevar-se-a a condição preferencial, por trazer o modelo de guarda única 

desvantagens em sua demanda. 

 Possivelmente prevalecerá a conscientização de que a vida a dois quando 

da perda de sua finalidade, advir a separação conjugal, não haverá o fim da 

responsabilidade parental, ficando ambos os pais responsáveis por essa tarefa. 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 



 

CAPÍTULO I – GUARDA COMPARTILHADA 

 

1.1. Uma breve análise do instituto 

 
Guarda conjunta ou guarda compartilhada entende-se um sistema onde 

os filhos de pais separados permanecem sob a autoridade equivalente de ambos 

os genitores, que vêm a tomar em conjunto decisões importantes quanto ao seu 

bem estar educação e criação. É tal espécie de guarda um dos meios de 

exercício da autoridade parental, quando fragmentada a família, buscando-se 

assemelhar as relações pai/filho e mãe/filho - que naturalmente tendem a 

modificar-se nesta situação - às relações mantidas antes da dissolução da 

convivência, o tanto quanto possível.1 

Como bem coloca o ilustre Dr. Waldyr Grisard Filho:2 

 

Este modelo, priorizando o melhor interesse dos filhos e a igualdade 
dos gêneros no exercício da parentalidade, é uma resposta mais eficaz 
à continuidade das relações da criança com seus dois pais na família 
dissociada, semelhantemente a uma família intacta. É um chamamento 
dos pais que vivem separados para exercerem conjuntamente a 
autoridade parental, como faziam na constância da união conjugal, ou 
de fato. 

 

De grande importância tal modelo, por possibilitar ao menor manter o 

contato com ambos os pais, o que se afigura como de suma importância ao seu 

desenvolvimento regular e sadio. O que não se verifica nas outras espécies de 

guarda.   

1.2. Histórico do instituto da Guarda Compartilhada 

 
A fim de melhor compreender o assunto do qual passaremos a tratar, 

necessário se faz uma análise do evolver histórico que ensejou o instituto, de 

                                                 
1 Cf. NEIVA, Deirdre. A Guarda Compartilhada. Vantagens da Guarda Compartilhada - Artigos - 
Conteúdo Jurídico. São Paulo: Pai 
Legal, 2002.  Disponível:<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2>. Acesso em 
26/06/2011.   
2 Ibidem.  



modo que se percebam as origens da tradicional ideação ora arraigada na 

cultura jurídica nacional.3 

No alvorecer do século XIX, era atribuição do pai deter a guarda exclusiva 

e o pátrio poder dos filhos, enquanto a mãe se submetia às suas determinações. 

Tal era a decorrência de uma ideologia cristalizada numa legislação que 

considerava a mulher relativamente incapaz para exercer os atos da vida civil; 

conseqüentemente, era ela inibida, legalmente, de dividir as responsabilidades 

inerentes aos deveres relativos ao vínculo matrimonial.4 

Com a industrialização, e a passagem da família dita extensa para a 

família nuclear, onde só havia o casal e filhos, o pai passa a trabalhar, e 

despender a maior parte do tempo fora do lar. Somado isto ao advento da 

capacidade plena da mulher, passou a ser ela  considerada mais apta a guarda 

dos filhos, em casos de separação, por ter, entendia-se, por natureza, o amor 

aos filhos, e a inata capacidade de bem deles cuidar. Ao pai, então, coube a 

incumbência de prover as necessidades materiais da família, enquanto a mulher 

se dedicava às prendas do lar. 

Todavia, a revolução sexual, a inserção cada vez maior da mulher no 

mercado de trabalho, e a divisão mais equânime das tarefas de educação de 

filhos, levaram a uma mudança na estrutura familiar, e no próprio entendimento 

que confere primazia à mãe na atribuição da guarda. A mudança social ocorrida 

selou o alicerce para a construção de novas teorias sobre a guarda, buscando, 

sempre, um exercício mais equilibrado, onde a manutenção do contato do filho 

com ambos os pais deve continuar tal qual o era antes do rompimento.5 

Nesse contexto a relação jurídica não poderia deixar de atuar para melhor 

conduzir e nortear o melhor interesse desse menor, o código civil de 1916 em 

seu art. 325 na dissolução amigável, deveria ser observado o que os cônjuges 

acordassem sobre a guarda dos filhos, caso fosse à dissolução judicial, os filhos 

ficariam com o cônjuge inocente, caso os dois fossem culpados as filhas ficariam 

com a mãe, e os filhos até seis anos ficariam com o pai. No art.326 normatiza 

                                                 
3 NEIVA, Deirdre. Op. Cit., disponível em: 
<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2>. Acesso em 26/06/2011.   
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 



que se o caso fosse muito grave o juiz determinaria de maneira diversa. A Lei do 

Divórcio nº 6515/77, trouxe em seu bojo o princípio do desfazimento por culpa, 

pelo art. 5º, caput, com hipóteses de dissolução sem culpa, previstas no artigo 

5º, §§ 1º e 2º, revogando as disposições do Código Civil de 1916. 6 A Constituição 

Federal de 1988 em seu art. 226 §5º7 ao consagrar o princípio da igualdade 

assegurou os mesmo direitos e deveres tanto ao homem quanto a mulher 

referente à sociedade conjugal, banindo as discriminações, produzindo reflexos 

no poder familiar. O Estatuto da Criança e Adolescente trouxe uma nova 

concepção quando dá prioridade absoluta as crianças e adolescentes, 

transformando-os em sujeitos de direito, destacando dessa forma os direitos 

fundamentais das pessoas de zero a dezoito anos.8   

Assim, hoje, já se percebe que, nem sempre, a atribuição da guarda à 

mãe atende ao melhor interesse da criança. Neste contexto, surgiram fortes 

correntes, quer nos campos da Psicologia, Psicanálise, Sociologia e, como não 

poderia deixar de ser, do Direito, a teorizar acerca da guarda compartilhada, de 

modo que, em muitos países, já é comumente aplicada, e concebida como a 

melhor forma de manter mais íntegros os laços decorrentes da relação parental. 

 

1.3. A Guarda Compartilhada no Direito Positivo 

 

A guarda compartilhada já é utilizada há bastante tempo no direito 

alienígena, como uma forma de superar as limitações trazidas pelo arcaico 

sistema de visitas, por possibilitar um melhor nível de relacionamento entre pais 

e filhos. Sendo utilizadas por legislações internacionais que nortearam o 

desenvolvimento do tema.9 

                                                 
6 NEIVA, Deirdre. Op. Cit., em :<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2>. Acesso 
em 26/06/2011./ 
7 Art. 225 da CRFB/88. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Os 
direitos e deveres referentes a sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e  pela 
mulher. 
8 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 5. ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 
2009, p.397. 
9  NEIVA, Deirdre. Op. Cit., disponível em:<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2>. 
Acesso em 26/06/2011.   



Na França, tal idéia surgiu em 1976. O Código Civil Francês estabeleceu, 

com a inovação trazida pela Lei Malhuret, que, após a oitiva dos filhos menores, 

o juiz deve fixar a autoridade parental (expressão que lá substituiu o 

termo guarda), de acordo com interesses e necessidades dos filhos e, caso fique 

estabelecida a guarda única, o magistrado deverá decidir com quem ficarão. 

Mas, estando o casal de acordo, basta uma declaração conjunta perante o Juiz, 

para que seja decidido pelo compartilhamento da guarda.10 

Nota-se que já na França o modelo é bem definido desde 1976, o que 

denota que o modelo guarda compartilhada era necessário entrar em nosso 

ordenamento jurídico, regulamentando um processo que já era visível e 

almejado pela necessidade do melhor interesse da criança e adolescente, e que 

traz  menos trauma e ônus, propiciando a continuidade da relação com seus pais 

e também retirando a idéia de posse. 

Para o Direito canadense, a separação dos genitores não deve gerar um 

sentimento de perda para nenhuma das partes envolvidas, seja mãe, pai, ou 

filhos. Esta idéia é a pedra de toque para a adoção da guarda compartilhada por 

este ordenamento, da qual resulta uma presunção de guarda conjunta, como 

melhor interesse do menor.11 

Já no Direito inglês busca-se distribuir igualmente, entre os genitores, as 

responsabilidades perante os filhos, cabendo à mãe os cuidados diários com os 

filhos - care and control - resgatado ao pai o poder de dirigir conjuntamente a 

vida dos menores - custody. 

Mas foi o direito estadunidense que mais se aplicou a este estudo, e a 

maioria de seus estados já adota francamente a guarda compartilhada. Inúmeros 

juristas americanos estão dedicando-se a pesquisar e discutir uma aplicação 

cada vez mais uniforme em todo o país. A American Bar Association, entidade 

representativa dos advogados americanos, chegou a criar uma comissão 

                                                 
10 NEIVA, Deirdre. A Guarda Compartilhada. Vantagens da Guarda Compartilhada - Artigos - 
Conteúdo Jurídico. São Paulo: Pai 
Legal, 2002.  Disponível:<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2>. Acesso em 
26/06/2011. 
11 Idem. 



especial para desenvolver estudos sobre a guarda de menores - o Child Custody 

Committee. 

Sabemos que como toda regra há exceção, precisamos avaliar e 

quantificar como bem tem feito nossos juristas os interesses dos menores, para 

então aplicar de uma forma uniforme tal procedimento, até porque existe a 

necessidade de harmonia e amizade entre os pais, exigindo também um certo 

padrão econômico.  

Desta forma, percebe-se que, lá, a regra é o compartilhamento; a exceção 

deve ser muito bem fundamentada para ser admitida.12 

 Não nos deteremos em maiores considerações acerca deste instituto no 

direito estrangeiro. No entanto, deixamos o alerta, no sentido de que, tendo em 

mente as diferenças entre o nosso sistema e o anglo-saxão, devemos ter cautela 

ao tentar transpor seus institutos ao Direito Brasileiro. Só assim, poderemos 

extrair daquelas experiências algo útil e plausível.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12  NEIVA, Deirdre. A Guarda Compartilhada. Vantagens da Guarda Compartilhada - Artigos - 
Conteúdo Jurídico. São Paulo: Pai 
Legal, 2002.  Disponível:<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2>. Acesso em 
26/06/2011.   
13 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit., p.402. 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO II – PRINCÍPIOS QUE NORTEIAM A GUARDA 

COMPARTILHADA 

 

           2.1.  Princípio do melhor interesse do menor 

 

 Entendemos que a discussão acerca desse princípio deverá ser precedida 

necessariamente pela doutrina da proteção integral, cujo berço é a Declaração 

Universal dos direitos da Criança de 1959. Em seu texto, encontraremos 

referência expressa ao melhor interesse da criança, reconhecendo, de maneira 

precursora, direitos especiais inerentes à infância e juventude, conforme explica 

o seu princípio 2º:14  

 

A criança gozará de proteção especial e ser-lhe-ão 
proporcionadas oportunidades e facilidades, por leis e por outros 
meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e social de forma sadia e normal e em condições 
de liberdade e dignidade. Na instituição de leis visando a este 
objetivo, levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores 
interesses da criança. 

 

 O princípio do art. 7º reforça o princípio do melhor interesse, ao determinar 
que: 

 

                                                 
14 NEIVA, Deirdre. A Guarda Compartilhada. Vantagens da Guarda Compartilhada - Artigos - 
Conteúdo Jurídico. São Paulo: Pai 
Legal, 2002.  Disponível:<http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2>. Acesso em 
26/06/2011.   



 “os melhores interesses da criança serão a diretriz a nortear os 
responsáveis pela sua educação e orientação; esta 
responsabilidade cabe em primeiro lugar aos pais” 15  

   

 É evidente que, essas recomendações da qual o principio do melhor 

interesse da criança trata, demonstre que essas garantias oferecidas a criança 

tem o dever de proporcionar proteção em variadas formas de relação, de modo 

a garantir que todas elas viverão uma infância com dignidade e também com 

felicidade.  

 Posteriormente, ainda no âmbito internacional, esses mesmos direitos 

foram consagrados por ocasião da aprovação da Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Criança, em 1989, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto 

Legislativo nº 28 de 26/01/90 e promulgada pelo Decreto nº 99.710/90, com o 

que passou a integrar nosso ordenamento jurídico. Em seu preâmbulo, é notável 

uma valorização da família, para o que é colocada em destaque a proteção que 

deve ser dispensada aos direitos de todos os seus integrantes, em especial à 

sua dignidade. Em seguida, a Convenção se refere ao melhor interesse da 

criança, ao proclamar em seu artigo 3º item 1 que:16  

 

Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por 
instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, 
autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem 
considerar primordialmente, o melhor interesse da criança. 

 

 Com o reconhecimento internacional sobre os direitos fundamentais que 

lhes são inerentes, pela Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, 

os menores passam a gozar de uma pluralidade de direitos até então ignorados. 

Todos garantidos pela Constituição Federal, no caput do artigo 227,17 em 

especial o direito a vida, à saúde, à alimentação, ao lazer, à profissionalização, 

a cultura, à dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e 

                                                 
15 Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos princípios 
constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007. p.109.  
16 Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos princípios 
constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007. p.110. 
17 Ibidem, p.111.  



comunitária. É a priorização dos direitos da criança e do adolescente. Nas 

palavras de RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, “garantir tais direitos significa 

atender ao interesse do menor”. 18 

Eis a origem do princípio constitucional do melhor interesse do menor.   

 Assim, a incorporação da doutrina dá proteção integral à criança e ao 

adolescente em nosso ordenamento jurídico, pela constituição Federal e pelo 

ECA, reforça o princípio do melhor interesse que, segundo ensina HELOISA 

HELENA BARBOSA que: 19  

 

Não é novidade para o direito brasileiro, afirmando a sua 
existência anteriormente à edição dos diplomas legais indicados 
e “que encontra suas raízes na Declaração dos Direitos da 
Criança, adotada pela ONU em 20 de novembro de 1959. 

 

Mesmo a positivação da doutrina dá proteção integral no Brasil, sendo 

considerada recente autora HELOISA HELENA BARBOSA faz indicação a 

consagração do referido princípio no artigo 5º do Código de menores.20 

   

Segundo o qual na aplicação daquela lei a proteção aos 
interesses do menor sobrevalia qualquer outro bem ou interesse 
juridicamente tutelado. A regra considerada inovadora, conforme 
interpretação da época autorizava o juiz a fazer prevalecer o 
Código de Menores no caso de conflito com qualquer outra 
legislação aplicável, desde que resultasse em melhor proteção 
do menor.  

 

 O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente deve oferecer 

garantias de que o menor ora protegido esta sendo resguardado em qualquer 

momento da relação. Sendo assim, devemos compreender que, a sua aplicação 

não pode estar restrita ao risco de sua integridade física ou psíquica, e sim 

devemos respeitá-lo a todo o momento, pois sua objetividade e garantir o bem 

estar do menor e consequentemente uma melhoria na vida familiar e social.   

                                                 
18 PEREIRA,apud Lima.p.111 
19 BARBOSA,apud Lima. p. 112. 
20 BARBOSA, Heloisa Helena. O principio do melhor interesse da criança e do adolescente. In: 
Rodrigo Cunha Pereira (Coord.) A família na travessia do milênio. Belo Horizonte: Del 
Rey,2000,p.204. 



2.1.1. O princípio da convivência familiar 

 
Além de ser principio fundamental do Direito de Família, a convivência 

familiar é vista como respaldo constitucional para introdução da guarda 

compartilhada em nosso ordenamento jurídico. A consagração da convivência 

familiar como princípio está evidenciada no caput do artigo 227 da Constituição 

Federal. Tal direito deve ser assegurado a todas as pessoas, por força do 

principio da dignidade da pessoa humana, mas, em especial, à criança e o 

adolescente, em razão da importância que o ambiente familiar representa em 

seu processo de formação. 21 Por se tratar de um direito fundamental, o direito a 

convivência familiar é garantido a todo ser humano. Portanto tanto os pais quanto 

os filhos são portadores desse direito devendo o Estado garantir que o princípio 

da convivência familiar seja efetuado com total prioridade.  

 

Para CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA, é possível vislumbrar no artigo 

1586 do Código Civil22 a incidência do princípio do melhor interesse da criança 

e do adolescente.23 

 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, registrou um 

aumento nas separações ocorridas entre os anos de 1994 e 2004, período em 

que o número de separações judiciais passou de 84.805 (oitenta e quatro mil 

oitocentos e cinco) para 93.525 (noventa e três mil quinhentos e vinte e cinco) 

ao ano24. Diante do crescente número de separações ocorridas nas famílias 

brasileiras, onde 91,3% das mulheres detêm a guarda dos filhos torna-se 

necessário repensar o paradigma da convivência familiar existente nos dias de 

hoje, de maneira que não se restrinja ao ultrapassado regime de visitação 

quinzenal, que priva os menores que qualquer continuidade das relações 

                                                 
21 Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos princípios 
constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007, p.120. 
22 Art. 1.586 CC. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, 
regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para com 
os pais. 
23 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Direito da família. Vol. 5, p. 297. 
24 Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Op. Cit. p. 121.  



familiares às quais tinham pleno direito antes da ruptura de seus pais. Assim 

sendo, também, impõe-se diferenciação entre o casal que se separou e o par 

parental que prossegue na busca do melhor interesse de seus filhos, unindo-se 

para oferecer aos mesmos sua presença, sua orientação e seu apoio, embora 

não mais unidos por vínculos formais ou afetivos entre si.25  

 

Diante de tal situação realista, visualizamos a guarda compartilhada como 

uma solução ideal para que possa dar continuidade à convivência do grupo 

familiar que é atingida quando ocorre a separação ou o divórcio, podendo ser 

direcionada ainda para os casos em que a prole gerada por genitores que 

tiveram um relacionamento passageiro não mantendo eles qualquer tipo de 

convivência entre si. É possível chegar ao entendimento de que a prole deve ter 

o acompanhamento de ambos os pais em sua vida infanto-juvenil, e por este 

motivo é possível visualizar na guarda compartilhada uma forma concreta de 

cultivar e motivar à convivência familiar, que é um princípio assegurado à criança 

e ao adolescente pela nossa carta magna brasileira. Porém as modalidades de 

guarda que o nosso ordenamento jurídico atualmente contempla não são 

direcionadas a preservação deste direito fundamental. O princípio da 

convivência familiar além de ser garantido deve também ser incentivado para 

que a convivência familiar pós-separação ou pós-divórcio não fique restringido e 

nem caia na rotina do direito de visitas em prol do menor. 

  

Segundo Maria Berenice Dias:26  

 

A grande evolução das ciências que estudam o psiquismo 
humano veio a escancarar a decisiva influência do contexto 
familiar para o desenvolvimento sadio de pessoas em formação. 
Não se podendo ignorar mais essa realidade, passou-se a falar 
em paternidade responsável. Assim, a convivência dos filhos com 
os pais não é direito, é dever. Não é direito de visitá-lo, é 
obrigação de visitá-lo. O distanciamento entre pais e filhos produz 
sequelas de ordem emocional e reflexos no seu sadio 
desenvolvimento. O sentimento de dor e abandono pode deixar 
reflexos permanentes em sua vida. 

                                                 
25 Ibidem, p.123. 
26 DIAS, Maria Berenice. Op. Cit., p. 415.  



  

Ao colocarmos o instituto da guarda compartilhada como forma 

instrumental da convivência familiar, existe a pretensão de se garantir um maior 

contato entre os genitores e filhos, para que se torne possível o 

acompanhamento de perto em relação as transformações dos menores e as 

necessidades primordiais imediatas.  

Como a prole esta em fase de formação, é extremamente necessária a 

presença tanto materna quanto paterna para garantir um melhor 

desenvolvimento. A convivência com ambos os genitores proporcionou aos 

menores filhos de pais separados mais segurança, proporcionando um 

sentimento de união e não de ruptura, o que é muito comum com o termino das 

relações.   

Sob a ótica do princípio da convivência familiar, a guarda compartilhada 

proporciona a manutenção dos laços afetivos que decorrem do convívio familiar 

consolidados anteriormente à separação do casal. Isso permite uma maior 

aproximação do menor com a figura do não guardião, além de contribuir para a 

realização do melhor interesse dos filhos de pais separados.27  

  

Segundo os ensinamentos de Leila Maria Torraca de Brito vislumbra na guarda 

compartilhada um passaporte para a convivência familiar, ao afiançar, a 

efetividade da referida modalidade de guarda como instrumento de garantia de 

convívio, sugerindo inclusive que se elimine a rigidez do calendário de visitas.28 

 

Este, muitas vezes, em lugar de pautar as visitas programadas entre pais 

e filhos, transforma-se em instrumento para o exercício de uma verdadeira 

ditadura, impondo um ambiente de tensão e disputa na família, quando o ideal é 

o império do convivo harmônico e flexível entre os genitores e os menores.  

  

                                                 
27 Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Op. Cit., p.123. 
28  BRITO, apud Lima. p. 124 



Finalmente, ao analisar a fundamentação constitucional da guarda 

compartilhada, verificamos a proximidade e a importante interação entre os 

princípios da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do 

adolescente, podendo afirmar que caminham lado a lado no que diz respeito à 

fundamentação da modalidade de guarda conjunta, pois conforme sintetiza 

Rodrigo da Cunha Pereira: “Zelar pelo melhor interesse do menor, portanto, é 

garantir que ele conviva o máximo possível com ambos os genitores, desde que 

a convivência entre eles seja saudável, ou seja, que não exista nada que os 

desabone.” 29  

 

Com o princípio da convivência familiar podemos visualizar que, a 

modalidade de guarda compartilhada é capaz manter nivelado os laços afetivos 

que foram criados no decorrer do convivo familiar, antes de sacramentada a 

separação do casal. Sendo assim, é possível manter uma maior aproximação do 

menor com o genitor não guardião, contribuindo com a realização do melhor 

interesse dos filhos que tem pais separados.   

A modalidade de guarda compartilhada desde que efetivada, pode ser 

considerada um passo muito importante para que o princípio fundamental da 

convivência familiar ocorra com verdadeira harmonia, pois com a guarda 

compartilhada é possível dar um basta ao calendário de visitas e dar 

continuidade ao convivo harmonioso da prole com ambos os pais.  

Na verdade, o calendário de visitas serve como instrumento para que se 

inicie uma verdadeira guerra entre os pais, pois o menor que vem a ser guardado 

pelo genitor guardião acaba servindo de trunfo para que o genitor não guardião 

possa ser diretamente atingido, gerando assim um clima de tensão em todos, 

onde que inversamente deveria haver harmonia.   

É possível concluir que, o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente e o princípio da convivência familiar agem de forma conjunta no que 

diz respeito a fundamentação da guarda compartilhada, pois a partir do momento 

que estamos cuidando para que o melhor interesse do menor seja respeitado, 

estamos garantindo que ele conviva o maio tempo possível com ambos os 

                                                 
29  PEREIRA, apud Lima. p. 125 



genitores, porem, essa convivência só será possível mediante o respeito e bom 

entendimento entre os pais, ou seja, não poderá existir nada que possa vir a 

desabonar a conduta de ambos. 

 

2.2 Efetivação da guarda compartilhada 

 
A doutrina é divergente quanto à necessidade de acordo entre os pais 

para a sua implementação. No entanto, grande parte reconhece que a atmosfera 

harmônica entre os ex–cônjuges e ex-companheiros atende ao princípio do 

melhor interesse da criança e do adolescente, por ser ambiente mais propício 

para o desenvolvimento da guarda compartilhada. Consenso, litigio, 

requerimento unilateral, imposição judicial e mediação, são conceitos que 

reputamos estreitamente interligados, no tocante as possíveis formas de 

implementação da guarda compartilhada. 30  

A opinião doutrinaria tem pontos de vistas diferentes no tange a 

implementação da modalidade de guarda compartilhada tendo em vista que a 

necessidade de um acordo entre os cônjuges para a aceitação do 

compartilhamento da guarda há de ser encarado como uma grande dificuldade. 

A grande maioria das correntes doutrinárias reconhece que a existência de 

harmonia entre os ex-cônjuges é fundamental para que se atenda o principio 

fundamental do melhor interesse da criança e do adolescente. Entretanto, o 

consenso, litigio, requerimento unilateral, imposição judicial e mediação são 

consideradas conceitos que se julgam amplamente necessários para que o 

compartilhamento da guarda seja implementado.   

 

2.2.1 Mediação como forma de efetivação da guarda compartilhada 

 

                                                 
30Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos princípios 
constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007, p.131. Disponível em: 
http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/3101.Acessado em: 01.06.2011. 
 



Sob o aspecto formal, há algumas opções para a implementação da 

guarda compartilhada. A primeira consiste no requerimento judicial conjunto, por 

ocasião da separação consensual ou divórcio direto consensual, sendo previsto 

no artigo 1.583 do Código Civil. Conforme já ressaltamos, o referido dispositivo 

é permissivo o suficiente para admitir a adoção da guarda compartilhada, desde 

que haja acordo nesse sentido.31  

 Já o artigo seguinte, o art. 1.584, retrata a situação inversa, ou seja, 

aquela em que a guarda não esta convencionada entre os ex-cônjuges, quando 

da decretação da separação judicial ou do divórcio. O dispositivo é claro ao 

indicar que se trata de uma situação em que não há o desejado consenso acerca 

do destino dos filhos, passando a decisão sobre a sua guarda para as mãos do 

magistrado. Indaga-se então: diante da ausência de acordo entre os ex-cônjuges 

ou ex-companheiros é possível que o juiz determine em sua decisão a fixação 

da guarda compartilhada? 32  

Identificada a falta de consenso, surge a importância da mediação como 

instrumento para a implementação da guarda compartilhada. É tempo de 

mudança no sistema de atribuição de guarda no direito brasileiro, quando a 

mediação se apresenta como um valioso instrumento para a implementação da 

guarda compartilhada, de maneira a inseri-la como mais uma alternativa na 

escolha da modalidade de guarda de filhos menores. Por meio dela, os genitores 

poderão buscar uma solução acerca da guarda dos filhos menores, até convergir 

para a fixação da guarda compartilhada, caso tal opção atenda ao seu melhor 

interesse. 33  

Por meio do processo de mediação, seja ele extrajudicial ou já no curso 

da demanda, as partes são aproximadas, com o objetivo de alcançar um acordo. 

Tratando-se de disputa pela guarda dos filhos, o mediador irá analisar o caso 

concreto, explicar às partes o procedimento que será seguido, assim como 

                                                 
31Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos princípios 
constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007. p.133. http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/3101.Acessado em: 
01.06.2011. 
32 Idem.p.133. 
33 Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos princípios 
constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007. p. 134. Disponível em: 
http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/3101.Acessado em: 01.06.2011. 



assisti-las na troca de informações e na redação do acordo. Em suma, a 

mediação permite que os próprios pais cheguem a uma solução para a guarda 

dos seus filhos.34  

 O artigo 1.584 determina que o compartilhamento da guarda não pode ser 

estabelecida entre os genitores quando assim for declarada sua separação 

judicial ou divorcio. O artigo esclarece ainda que não existindo um consenso 

entre ambas as partes envolvidas para se chegar a uma conclusão sobre o 

destino dos filhos, passará a decisão esta diretamente ligada aos poderes do 

magistrado que se julgar necessário poderá estabelecer a definição do 

compartilhamento da guarda mesmo que um dos genitores venha a discordar 

posteriormente. 

Porem a guarda compartilhada só poderá se implementada caso não 

ocorrera nenhuma hostilidade ou agressividade. 

A partir do momento que for identificada a falta de consenso entre os 

genitores surge um instrumento que é de suma importância para que possa 

sanar tal conflito sem que se prolonguem batalhas judiciais duradouras, esse 

instrumento é chamado de mediação que é necessário para a implementação da 

guarda compartilhada em casos que se chegar um denominador comum se torna 

extremamente difícil. O mediador será o responsável por mostrar aos genitores 

que antes de existir um conflito entre eles, existe a presença de um ser que 

precisa ser considerado o centro das atenções.  

É importante registrar que a mediação, se diferencia da conciliação e da 

arbitragem principalmente por ter como objetivo a transformação do conflito, cuja 

resolução é alcançada pelas partes em si, e não por terceiros.35 O papel do 

mediador não é encontrar a solução, senão encorajar a comunicação entre as 

partes para que alcancem a melhor alternativa por si mesma. Assim, o acordo é 

aceito e respeitado com mais facilidade, uma vez que suas condições não são 

impostas às partes, e sim buscadas por elas próprias.  

                                                 
34 Ibidem, p.136. 
 
35 WARAT, apud Lima. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos 
princípios constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do 
adolescente. Rio de Janeiro: Saraiva, 2007. p. 137. 
http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/3101.Acessado em: 01.06.2011. 



 Como a mediação é considerada um instrumento voluntarioso, onde a sua 

utilização nos conflitos familiares de guarda gera uma aproximação no que tange 

os sentimentos vividos pelos ex-cônjuges, as chances de se chegar a um acordo 

no que diz respeito à guarda dos filhos são grandes. 

  Ao recorrer à mediação as partes poderão estabelecer um meio de 

comunicação eficaz, que poderá conduzir a um entendimento convergente.  

 Assim sendo, a mediação constitui elemento essencial para a fixação da 

guarda compartilhada em casos em que não há consenso, uma vez que propicia 

o restabelecimento do equilíbrio entre o par parental, para permanência de suas 

responsabilidades para com seus filhos após a separação do casal. Por meio da 

prática da mediação, é possível transformar o conflito na busca de uma solução, 

de modo a adequar a nova realidade familiar ao melhor interesse da criança e 

do adolescente.36  

 Os nossos doutrinadores emitem discordância relacionada a necessidade 

de um acordo por parte dos genitores como requisito para a aplicação do 

compartilhamento da guarda. Porém, existe o reconhecimento por parte de 

nossa doutrina que, a harmonização entre ex-cônjuges e ex-companheiros é 

amplamente necessária para que possa vir a atender o princípio do melhor 

interesse da criança e 

 do adolescente, por considerar que esse clima harmonioso é o mais propício 

para que a guarda compartilhada possa se desenvolver.  

É difícil existir após o fim de qualquer relacionamento esse clima 

harmonioso que a doutrina exemplifica, pois com o termino da relação ambos os 

cônjuges pensão em culpar um ao outro para que possa se encontrar respostas 

para o fim do relacionamento, onde na verdade ambos deveriam colocar-se de 

lado e focar seus pensamentos e atitudes em prol da criança que é maior 

prejudicada com o inicio dessa guerra instalada por seus pais. É de suma 

importância a harmonia entre os genitores para que mesmo a criança crescendo 

em lares separados possa ter em seus genitores o mesmo afeto e atenção que 

tinha deles antes do rompimento da relação. 

                                                 
36 Ibidem, p.139.  



 

2.2.2 Imposição judicial 

 
 Reafirmando as considerações tecidas acerca da importância da 

mediação como forma de implementação da guarda compartilhada, 

vislumbramos nessa técnica alternativa de solução de conflitos a possibilidade 

de superação de eventuais obstáculos impostos pelos próprios pais para a 

utilização da guarda compartilhada.37  

 É possível determinar que a mediação seja um instrumento muito 

importante para a determinação da guarda compartilhada. Aos pais que colocam 

obstáculos para que o compartilhamento da guarda seja aceito, apresentamos a 

mediação como uma solução alternativa para sanar os obstáculos impostos 

pelos pais. 

 Filiamo-nos ao entendimento de que a imposição judicial da guarda 

compartilhada não atende ao melhor interesse da criança, pois a sua 

implementação forçada poderá acarretar em prejuízos emocionais ao menor, 

diante da recusa dos genitores em dar continuidade às relações familiares e a 

educação compartilhada. A sua imposição poderá gerar um aumento nos 

conflitos já existentes entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros, o que 

certamente terá reflexos nos filhos menores.38  

A realidade forense demonstra que muitas vezes as decisões judiciais não 

possuem o condão de pôr fim ao conflito, principalmente nas disputas de família. 

O que ocorre é o advento de uma decisão, que nem sempre resolve o problema 

levado ao Poder Judiciário.39  

 O juiz visando observar e atender o princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente pode mesmo com a discordância de um dos cônjuges 

                                                 
37Cf. LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos princípios 
constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Rio 
de Janeiro: Saraiva, 2007. p. 139. Dísponível em: 
http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/3101.Acessado em: 01.06.2011. 
38 Ibidem, p.139. 
39 Ibidem, p.140. 



determinarem de oficio o compartilhamento da guarda, pôr tal recusa de um dos 

cônjuges poderá causar um desgaste emocional ao menor. 

  Tal recusa de dar continuidade a convivência familiar e ao 

compartilhamento da guarda, acarretará em um aumento acirrado no conflito 

entre os cônjuges, refletindo assim diretamente no menor.  

 

2.3 Das Vantagens da Guarda Compartilhada 

 
 É importante comentar que qualquer modelo de atribuição de guarda 

existirá vantagens e desvantagens. Não há diferença se tratando de guarda 

compartilhada, onde seu objetivo principal é manter a relação da criança com 

seus genitores em alto nível, após o termino da relação conjugal, determinando 

assim um equilíbrio nas responsabilidades dos genitores para com a prole.  

Estudos realizados por pesquisadores americanos revelam que 2/3 das 

crianças entrevistadas, oriundas de famílias monoparentais, lamentavam a 

ausência do genitor não guardião; que existe uma correlação entre o estado 

depressivo da criança e a ausência do contato com o pai não guardião; que a 

segurança, a confiança e a estabilidade da criança estão diretamente vinculadas 

à manutenção das relações pais-filhos.40  

 É possível claramente concluir que o relacionamento contínuo entre os 

genitores e a prole após o termino da relação conjugal e a correta divisão de 

responsabilidades dos genitores para com o filho é sem dúvida vista de forma 

amplamente positiva.  

A guarda compartilhada tem como objetivo manter unificada a relação 

entre os genitores e a prole e como necessita da presença constante dos pais 

elimina um dos problemas da guarda única que é o afastamento do genitor não 

guardião, sendo também benéfica aos pais, pois vem a possibilitar que ambos 

tenham uma maior interação com o filho. A diminuição do rancor dos filhos com 

                                                 
40 OLIVEIRA, Fábio Gomes de Mattos Garcia de. Guarda Compartilhada. 2001.p.57. Disponível 
em:http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/24/25. Acesso em: 28 
mai. 2011. 



os pais é um grande resultado alcançado devido à interação de ambos os pais 

para com o filho.  

2.4 Das Desvantagens da Guarda Compartilhada 

 
Como é uma nova modalidade em nosso ordenamento jurídico, a guarda 

compartilhada sofre criticas. Toda via essas criticas são muito importantes para 

que o instituto venha a ser corrigido. 

 De acordo com Fabio Gomes a principal critica sofrida pela guarda 

compartilhada é que esta não garante o melhor interesse do menor, contrários a 

este modelo afirmam não ser possível garantir a estabilidade e a segurança 

necessárias ao equilíbrio psicológico do menor.41  

Essa critica não procede, pois acaba confundindo guarda compartilhada 

com guarda alternada. Essa ultima, sim, traz prejuízos ao menor. Já que gera 

insegurança e confusão. Há mudança regular de residência não tendo o menor 

uma residência fixa.42  

Outra critica ao novo modelo é que existe risco de desacordo ou conflito 

entre os ex-cônjuges.43  

 Existe uma critica, na esfera da psicologia, de que as crianças estariam 

em permanente tensão, procurando não demonstrar a preferência por um ou 

outro genitor. Este esforço de evitar o ciúme entre os pais se tornaria, um fardo 

difícil para as crianças. 

A análise das considerações prós e contras da guarda compartilhada 

revelam a necessidade de seu ajustamento à realidade fática, o que só se dará 

pela contribuição da doutrina e jurisprudência, possibilitando assim um 

aprimoramento do instituto.44  

Para os pais o compartilhamento da guarda é a melhor solução após o fim 

da relação conjugal, pois mesmo com a separação a cooperação e a conciliação 

                                                 
41 OLIVEIRA, Fábio Gomes de Mattos Garcia de. Guarda Compartilhada. 2001.p.58. Disponível 
em:.http://intertemas.unitoledo.br/revista/index.php/Juridica/article/viewFile/24/25. Acesso em: 
28 mai. 2011. 
42 Ibidem, p.58. 
43 Ibidem, p.58. 
44 Ibidem, p. 59. 



entre eles existirão e certamente beneficiará ao filho que é o fruto da relação. 

Porém sempre que houver divergências entre os genitores a possibilidade de 

compartilhamento da guarda não existirá, esse é o entendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III – ANÁLISE DOUTRINAL E JURISPRUDENCIAL DO 

INSTITUTO DA GUARDA COMPARTILHADA À LUZ DA LEI Nº 11.698/08 

 



3.1 Análise doutrinal da Lei 11.698/08 

 
No dia 13 de junho de 2008 a Lei nº 11.698 que representa o instituto da 

guarda compartilhada foi incorporada em nosso ordenamento jurídico. O referido 

diploma legal passou a ter vigência em agosto de 2008 e com isso alterou a 

redação dos artigos 1.583 e 1.584 que integram o Capitulo XI, do livro IV do 

Código Civil que traz consigo os dispositivos que fazem referência ao Direito de 

Família, responsáveis pelo regramento da Proteção da Pessoa dos Filhos. 

Com o advento da Lei 11.698/08 o artigo 1.583 passou a ter uma nova 

redação onde é feita menção expressa a guarda compartilhada, o que 

anteriormente não ocorria. A referida Lei acrescentou ao texto do Código Civil no 

que tange a guarda da prole as definições de guarda unilateral e guarda 

compartilhada. Posteriormente traremos a baila o teor de tais dispositivos: 

 

Artigo 1.583 – A guarda poderá ser unilateral ou compartilhada. § 
1º compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por 
guarda compartilhada a responsabilidade conjunta e o exercício 
dos direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sobre o 
mesmo teto, concernentes ao poder dos filhos comuns. 

 

 A modalidade de guarda compartilhada tem sofrido uma frequente 

confusão com outras modalidades de guarda como a dividida e também a 

alternada. Porém essas modalidades em se tratando de características são 

muito diferentes. 

 

 De acordo com os ensinamentos de Waldyr Grisard Filho:45  

 

Na guarda alternada cada genitor detém a guarda exclusiva dos 
filhos por um período certo de tempo, exercendo com 
exclusividade todos os direitos e deveres que integram o poder 
familiar, alternando-se as funções e reponsabilidades no final de 
cada período. Na guarda dividida, as crianças vivem em um lar 
fio, recebendo periodicamente a visita do genitor com que não 
convive. Na guarda compartilhada, o exercício da autoridade 
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parental é conjunto, igualitário, possibilitando uma adequada 
convivência entre os filhos e ambos os pais. 

 

 Especialistas, estudiosos, e doutrinadores do Direito de Família entoavam 

a muito tempo um clamor pela legalidade da guarda compartilhada, e com o 

advento da Lei 11.698/08 isso se concretizou. 

 Todavia após todo esse período de existência do instituto a nossa 

jurisprudência ainda permite que seja oferecida certa resistência no que tange a 

aplicabilidade da modalidade de guarda compartilhada, e o principal argumento 

oferecido pelos magistrados para a negação da aplicabilidade do 

compartilhamento da guarda é o litigio existente entre os genitores. 

 

Ainda nesta logica faremos menção ao acordão da Desembargadora 

Mônica Tolledo de Oliveira, referente à Apelação Cível n.º 11453/2009.46  

 

“A acirrada litigiosidade entre os pais dos menores se 
contrapõe ao alegado regime de guarda compartilhada, 
modalidade esta que exige um mínimo de consenso para 
definir o destino dos filhos.”  

 

 Segundo a opinião do Dr. Waldyr Grisard Filho47o compartilhamento da 

guarda deverá ser aplicado mesmo que a separação dos pais termine em litigio, 

sob a penalidade de tornar o instituto da guarda compartilhada sem efeito. 

 

A questão acena na doutrina é a priorização da guarda 
compartilhada nos casos de desacordo entre os pais quanto a 
guarda dos filhos, transferindo ao juiz a prerrogativa da escolha 
do modelo. Nesse caso deverá ser aplicada a guarda 
compartilhada, tendo como referência as necessidades 
especificas do filho, ou seja, o melhor interesse da criança. A 
nova regra deverá ser adotada, sobretudo, quando as 
separações acabam em litigio e inexiste um acordo significativo 
a respeito da coparticipação de ambos os pais nos cuidados de 
criação e educação dos filhos. Não havendo acordo, não deve a 
escolha de o modelo ficar a mercê da potestade do genitor 
contestador como detentor de um poder de veto de que não 
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dispõe, sob pena de tornar o instituto vazio de efetividade. A 
expressão ‘sempre que possível’ intercalada no § 2º do art. 
1.584 do CC, observados os critérios objetivamente 
relacionados no § 2º do art. 1.583 dá conteúdo necessário para 
retirar os filhos da disputas e dos problemas da separação dos 
pais. 

 

Mista salientar que o Direito de Família em si vem passando por um 

período de adaptação grandioso, tendo em vista a grande necessidade de se 

adequar as transformações que a nossa sociedade vem atravessando, durante 

as ultimas décadas. Dentre essas transformações a que mais merece ser 

destacada principalmente por ter uma relação direta com a guarda compartilhada 

e sem duvida a inserção das mulheres dentro do mercado de trabalho. Tal 

situação teve de forma profunda, uma grande repercussão dentro do papel que 

não só é desempenhado pelas mulheres mais também pelos homens dentro da 

esfera do núcleo familiar.  

Ao efetuar a conquista da liberdade e o ingresso no mercado de trabalho, 

a mulher acabou deixando de ser responsabilizada unicamente pela 

administração do lar e posteriormente pela educação dos filhos, e por seus 

cuidados, ocasionando assim as mesmas condições para que o homem pudesse 

vir a desempenhar as mesmas funções.  

Sendo assim muitos homens começaram a observar com bons olhos e 

até apreciar esta modalidade de paternidade, que deu a eles uma permissão 

para que dentro da criação dos filhos se possam ter uma maior participação, 

tendo inclusive uma maior convivência, ocasionando para a contribuição do 

fortalecimento do vinculo de afeto entre pais e filhos.  

O panorama social atual contribui para o aumento frequente no interesse 

masculino pela obtenção judicial da guarda dos filhos. Em compensação o 

preconceito dos magistrados diminuiu, onde ocasionou então no aumento de 

concessão de guardas aos homens por decisão judicial. O IBGE mostra em sua 

ultima pesquisa que o índice acerca da concessão da guarda ao pai cresceu em 

70%. 

É de suma importância destacar que através da constituição de 1988 o 

Direito Civil se constitucionalizou e como consequência atingiu o seu topo 



permitindo assim que os princípios dentro da atualidade viessem a ocupar um 

posicionamento destacado no que tange as fontes do direito. 

Eis aqui os seguintes princípios e regras que estabelecidas pela nossa 

Carta Magna brasileira são considerados norteadores do Direito de Família, e 

também do instituto da guarda compartilhada: princípio da dignidade da pessoa 

humana (art.1º, III); principio da solidariedade (art.3º,I); principio da igualdade 

entre homem e mulher (art.5, I); principio da convivência familiar da criança e do 

adolescente (art.227); principio da solidariedade familiar (art.229). 

O principio do melhor interesse da criança e do adolescente é outro 

princípio que mesmo não sendo encontrado em nossa Carta Magna tem força 

de Emenda Constitucional por força do art. 5º § 3º da CRFB/88. Este princípio 

está previsto no art.9º da Convenção Internacional da criança de 1989, que foi 

ratificada pelo Brasil em 24 de Setembro de 1990 e promulgada em 21 de 

Novembro de 1990 através do Decreto de n.º 99.710/90. 

A divisão de responsabilidades imposta pela modalidade de guarda 

compartilhada aos genitores possibilita a preservação da dignidade da pessoa 

humana (art.1º III) que é considerado um dos princípios fundamentais da nossa 

Carta Magna, e a igualdade entre homem e mulher que esta previsto no (art. 

5º,I). 

Seguindo esta direção é benéfico mencionar mais uma vez os 

ensinamentos do doutrinador em Direito de Família, Dr. Waldy Grisard Filhos 

que nos ensina que:48  

 

 

“A guarda a cargo de um só dos pais importa em desmerecimento ao 
princípio da igualdade entre homem e mulher e vulnera o direito dos 
filhos de serem cuidados e educados por ambos os pais.”  

 

O compartilhamento da guarda possui um aspecto positivo que através da 

aplicação deste instituto possibilita o impedimento de dois fenômenos 
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considerados graves que na modalidade de guarda unilateral ocorrem com 

frequência, são eles a alienação parental e o abandono moral e afetivo do genitor 

não guardião. 

O psiquiatra americano Richard A. Gardner49 foi que deu origem a 

expressão Síndrome da Alienação Parental e ele a define como sendo: 

 

Um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no 
contexto de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação 
preliminar é a campanha denegritória contra um dos genitores, 
uma campanha feita pela e que não tenha nenhuma justificação. 
Resulta da combinação das instruções de um genitor ( o que faz 
a lavagem cerebral, programação, doutrinação) e contribuições 
da própria criança para caluniar o genitor alvo. Quando o abuso 
e a negligência parentais verdadeiros estão presentes, a 
animosidade da criança pode ser justificada, e assim a 
explicação da Síndrome de Alienação Parental para a 
hostilidade a hostilidade não é aplicável. 

 

Segundo a Dra. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e o 

Dr.Gustavo Ferraz de Campos Monaco:50  

 

Para quem a SAP desrespeita fundamentos e regras 
constitucionais: ao afetar o direito à convivência familiar por meio 
da opressão e da violência psíquica, a síndrome da alienação 
parental macula a dignidade humana também por afetar a 
identidade pessoal da criança. 

 

 A modalidade de guarda unilateral possui particularidades que 

consequentemente determinam um enfraquecimento do vínculo afetivo entre o 

pai que não obteve a guarda e seus filhos. Ao por em segundo plano um dos 

genitores com relação aos cuidados e educação do menor, estipulando regras 

para o genitor não guardião, a modalidade de guarda unilateral demonstra o 

quanto é difícil manter a convivência do genitor não guardião e a prole, 

ocasionando assim em um relacionamento distante entre pai e filho. Tal 

dificuldade somadas ao mal relacionamento dos ex-cônjuges, trauma 
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ocasionado pela separação, fragilidade emocional ocasionam o abandono moral 

afetivo dos filhos. 

A mediação é uma nova modalidade de solução de conflitos familiares e 

segundo Daniele Ganancia é possível chegar à conclusão que: 

 

Mediação familiar é o lugar da palavra em que as partes numa 
face a face, sem outra testemunha, poderão verbalizar o conflito 
e assim tomar consciência de seu mecanismo e do que está em 
jogo. É também um lugar de expressão das emoções que tem 
tão pouco tempo e lugar na justiça.51   

 

 É interessante explicar que o casal ao por fim ao termino da relação 

conjugal não está pondo um fim no instituto Família, mais sim estarão 

remodelando suas vidas e dando um novo sentido a elas. Sendo assim haverá 

uma forma diferente de se chegar a um consenso sobre a vida do filho bem como 

sua administração e assistência.   

 A mediação é capaz de proporcionar aos genitores o que realmente é 

mais importante além das questões discutidas, podendo se obter uma solução 

mais ágil ao invés de se prolongar uma longa batalha perante a justiça. 

 Mista salientar que conciliação é mediação não é a mesma coisa, pois na 

conciliação se busca a analise e resolução do caso por meio da justiça, já na 

mediação não será preciso acionar o judiciário, pois o mediador é visto como 

uma terceira pessoa que demonstrará do seu ponto de vista todas as questões 

do caso, facilitando assim que as partes possam ter uma visão diferenciada de 

todo o caso e consequentemente possam chegar a uma decisão mais saudável 

sem que seja preciso travar uma disputa na justiça. 

 Sem dúvida na atualidade a mediação é vista como a forma mais rápida 

e uma das melhores opções de se obter uma solução mais pacífica de um 

conflito, evitando assim acionar o judiciário. 
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 É evidente que o instituto da guarda compartilhada vem encontrando 

dificuldades na sua aplicação, pois mesmo após a positivação dos princípios 

constitucionais que dirigem o direito de família ainda é possível detectar 

obstáculos no momento de sua aplicação. Dentre outros fatores que evidenciam 

tais dificuldades estão à complexidade nas relações familiares, onde que 

tomados por uma mistura de sentimentos no momento da separação os 

genitores deixam de priorizar o melhor interesse da criança deixando assim de 

cumprir com o principio da proteção integral da criança. 

Existe a necessidade de que o direito de família se associe a outras 

ciências como psicologia, psiquiatria e a assistência social para poder oferecer 

apoio aos adultos e proporcionando a eles a capacidade de desempenhar o seu 

poder familiar, garantindo o desenvolvimento saudável de seus filhos. 

O instituto da guarda compartilhada foi inserido em nosso ordenamento 

jurídico a partir de 13 de junho de 2008 com o advento da Lei 11.698, 

anteriormente a isso o mesmo era aplicado no Brasil amparado no Direito 

Comparado, principalmente oriundos da França, Espanha, Portugal, Cuba e 

Uruguai.   

Segundo os ensinamentos de Paulo Luiz Neto Lobo:52  

 

A guarda pode ser entendida com a atribuição determinada a um 
dos pais, separadamente ou a ambos em conjunto, de exercer 
encargos de cuidado, proteção zelo e custódia do filho. Caso 
seja exercida por apenas um doa pais estar-se ia diante da 
modalidade de guarda unilateral ou exclusiva. Quando atribuída 
a ambos os genitores, denominar-se-á guarda conjunta ou 
compartilhada. 

 

Os ensinamentos da ilustre Dra. Maria Berenice Dias53 revelam que: 

 

A guarda é decorrente da dissolução do casamento ou da união 
estável, o que modifica a estrutura familiar, acarretando em uma 
redefinição de papeis, já eu os pais deixam de exercer 
conjuntamente as funções parentais e os filhos deixam de residir 
com ambos os genitores. Com a guarda conjunta ou 
compartilhada, busca-se uma maior aproximação entre pais 
separados e filhos, garantindo uma co-responsabilidade 
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parental, mantendo o vinculo entre ambos, o que seria perdido 
com a simples visitação.  

 

O artigo 1.583 do Código Civil sofreu alterações em relação ao seu texto 

original definidas em seu 1º parágrafo.  

O texto legal relata que somente com a guarda compartilhada é que os 

genitores que por ventura estão separados poderão exercer os direitos e os 

deveres oriundos do poder familiar. 

Segundo Priscila Correia da Fonseca:54 

 

 A colocação do texto desta forma é para dar uma maior  
 importância ao convívio familiar, pois os outros modelos de 
 família como a natural por exemplo podem vir a atender o 
 principio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

 

É importante destacar que, mesmo os pais vindos a residir em 

circunscrições judiciárias diferentes, ambos podem ser responsabilizados 

afetivamente e juridicamente pelo desenvolvimento dos filhos, o que faz 

configurar assim a modalidade de guarda compartilhada. Pois com a 

modernização e os recursos que são concebidos pela alta tecnologia, na há 

como na atualidade pais e filhos se manterem afastados um do outro por falta de 

meios de comunicação, podendo assim se comunicar então em qualquer parte 

do mundo e manter então uma proximidade que é muito importante para a 

continuidade da relação existente entre ambos, mesmo depois das mudanças 

impostas pela separação. 

 

Isto posto a guarda compartilhada não poderá sofrer comparações ou até 

mesmo ser confundida com a guarda alternada. 

A guarda alternada não é recomendável por dar privilégios somente ao 

interesse dos genitores, ocasionando assim no exercício unilateral do poder 
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familiar, onde os únicos que virão a ser beneficiados por esta medida serão os 

próprios genitores, não levando em consideração os interesses da prole. 

Já a modalidade de guarda compartilhada pode ser fixada por consenso 

entre os genitores ou por determinação da justiça sendo amplamente 

recomendável desde que sua indicação e aplicação estejam corretas, podendo 

consistir na tomada simultânea de decisões e no exercício poder familiar, 

determinando o mantimento do vinculo afetivo dos genitores com a prole. 

 

3.2.  Análise jurisprudencial da Lei nº 11.698/08  

  

É importante que se chegue à compreensão de que a alteração ocorrida 

na legislação não possibilita a interpretação equivocada no que diz respeito à 

guarda compartilhada quanto ao seu conteúdo e à sua finalidade. Na guarda 

compartilhada, a prole possui uma residência principal que é escolhida através 

de consenso, ou do juiz, onde através de uma avaliação da situação peculiar de 

cada um, sempre mantendo preservado o que melhor consultar os interesses do 

menor. O objetivo final é manter preservada a indicação de uma residência 

principal, possibilitando uma vida normal e regular, e contribuindo para o 

desenvolvimento de sua personalidade. 

 A questão é que antes da norma em referencia vir a ser editada, já se 

fazia através da doutrina e da jurisprudência sustentações sobre o 

compartilhamento da guarda, não se constituindo nenhuma novidade no direito 

alienígena.  

 Conforme aponta a preleção de Cláudia Baptista Lopes, apud Rocha,55 

que a desinformação de muitos sobre esse regime de guarda proposto iniciou 

uma polêmica, pois se pensou que, com a adoção da guarda compartilhada, os 

filhos menores permaneceriam por um período na casa da mãe e por outro 

período na casa do pai, o que, dentre outros malefícios, dificultaria a 

                                                 
55 ROCHA, apud NOBREGA, Airton Rocha.Guarda de filhos: Unilateral e 
Compartilhada.Inovações da Lei nº11.698.Jus Navegandi.Teresina,ano 13.n.1847, 22 jul. 2008, 
p. 25. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/11494>. Acesso em: 17 jun 2011.   
 



consolidação de hábitos na criança, provocando instabilidade emocional. Esse 

receio não tem qualquer fundamento, já que, conforme explicado, a guarda 

compartilhada pressupõe a permaneci do menor com um dos pais. Contudo, a 

guarda compartilhada torna mais efetiva a participação do não detentor da 

guarda na vida dos filhos, já que o tira da figura de mero coadjuvante, e, por 

vezes, de simples provedor financeiro.  

 E para que dúvidas não subsistam quanto ao conteúdo do que ora se 

busca instituir pela modificação imprimida à codificação civil, oportuno que se 

rememore que, no direito estrangeiro, registra-se o aparecimento e a adoção do 

instituto da guarda compartilhada na Inglaterra, onde surge com uma clara 

indicação de requisitos voltados a assegurar a ambos os pais e em favor dos 

filhos, o desempenho conjunto de encargos relevantes e voltados à evolução da 

prole citação.56  

A existência de litígio entre os pais não prejudicará o sucesso da guarda 

compartilhada. Isso porque, para a aplicação desta medida na referida hipótese, 

exige-se previamente a realização da mediação interdisciplinar, meio altamente 

eficaz de resolução de conflitos familiares. Apenas e tão-somente no caso de 

insucesso da mediação, algo que, na prática, se verifica pouco provável, é que 

se recorrerá à medida excepcional da guarda unilateral, desde que com os 

parâmetros definidos no art. 1.584, § 5º (será atribuída a quem revelar 

compatibilidade com a natureza da medida), tudo em proteção ao melhor 

interesse do menor.57 

Em síntese, é positiva a modificação patrocinada pela Lei nº 11.698/08 

ao substituir a regra geral da guarda unilateral a quem revelar melhores 

condições para exercê-la (antigo art. 1.584, parágrafo único) pela guarda 

compartilhada (atual art. 1.584, § 2º), por ser essa medida a que mais atende ao 

princípio do melhor interesse do menor. Na hipótese de não haver acordo entre 

os pais sobre tal medida, ela será aplicada "sempre que possível", ou 
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seja, sempre que for proveitosa a mediação interdisciplinar, a qual deverá ser 

determinada pelo magistrado. Entretanto, se não houver sucesso na mediação, 

será aplicada a medida excepcional da guarda unilateral, obviamente a quem 

relevar compatibilidade com a natureza desta medida, nos termos do art. 1.584, 

§ 5º, tudo em atenção ao melhor interesse do menor.  

Assim, ressalta-se que a guarda compartilhada, vem sendo aplicada por 

alguns juízes, casos em que se verificam, na prática, bom relacionamento entre 

os pais, e benefícios à criança. Nesse sentido:58 

 

DES. INES DA TRINDADE - Julgamento: 26/04/2011 - DECIMA 
TERCEIRA CAMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE 
FILHA MENOR. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O 
PEDIDO FEITO PELO GENITOR DE GUARDA DA MENOR. 
ESTUDOS DE CASO ELABORADOS POR ASSISTENTE 
SOCIAL E POR PSICÓLOGO, OPINANDO PELA GUARDA 
COMPARTILHADA, CONTUDO ATESTANDO QUE O PAI 
REÚNE MELHORES CONDIÇÕES DE CUIDAR DA FILHA. 
PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA 
REFORMADA PARA INVERTER A GUARDA DA FILHA EM 
FAVOR DO PAI, RESGUARDANDO-SE O DIREITO DA MÃE EM 
VISITÁ-LA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO 
AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, COM BASE NO ARTIGO 557, 
§ 1º-A, DO CPC.  

 

DES. BINATO DE CASTRO - Julgamento: 02/12/2008 - DECIMA 
SEGUNDA CAMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 
GUARDA - DIREITO DE FAMÍLIA - ESTUDOS SOCIAL E 
PSICOLÓGICO QUE SINALIZAM A IMPORTÂNCIA DA GUARDA 
NÃO FICAR EXCLUSIVAMENTE A CARGO DO PAI -SENTENÇA 
JULGANDO O PEDIDO IMPROCEDENTE - MENOR QUE SE 
MOSTRA SATISFEITO COM A ATUAL SITUAÇÃO DE GUARDA 
COMPARTILHADA - PRIORIDADE DO INTERESSE DA 
CRIANÇA - DECISÃO PROLATADA NOS ESTRITOS LIMITES 
DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE.DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.SENTENÇA MANTIDA.  

 

SEPARAÇÃO JUDICIAL CONSENSUAL - GUARDA 
COMPARTILHADA - INTERESSE DOS MENORES - AJUSTE 
ENTRE O CASAL - POSSIBILIDADE - Não é a conveniência dos 
pais que deve orientar a definição da guarda, e sim o interesse do 
menor. A denominada guarda compartilhada não consiste em 
transformar o filho em objeto à disposição de cada genitor por 
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certo tempo, devendo ser uma forma harmônica ajustada pelos 
pais, que permita a ele (filho) desfrutar tanto da companhia 
paterna como da materna, num regime de visitação bastante 
amplo e flexível, mas sem perder seus referenciais de moradia. 
Não a traz (guarda compartilhada) maior prejuízo para os filhos do 
que a própria separação dos pais. É imprescindível que exista 
entre eles (pais) uma relação marcada pela harmonia e pelo 
respeito, na qual não existam disputas nem conflitos. (Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais – processo nº 1.0024.03.887697-
5/001(1). 

 

Da análise do referido julgado, pode-se extrair que a jurisprudência 

vale-se dos critérios “grau de urbanidade” e “inexistência de animosidade 

entre os pais da criança”, como medida para análise do cabimento (ou não) 

dessa modalidade de guarda, em resposta à necessidade de assegurar o 

melhor interesse do menor. Vejamos: 

 

DES. BENEDICTO ABICAIR - Julgamento: 05/11/2008 - SEXTA 
CAMARA CIVEL APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. 
INCONFORMISMO DO CÔNJUGE VARÃO QUANTO AO 
REGIME DE VISITAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA . 1. Os laudos 
técnicos concluíram que ambos os genitores estão aptos a criar 
os filhos e que estes estão bem adaptados a nova situação 
familiar, devendo, contudo, permanecer sob a guarda da genitora, 
tendo em vista que adaptados ao convívio materno.2. Além disso, 
a intenção do genitor, em ter a guarda dos filhos a cada trinta dias, 
não é recomendável, tendo em vista o tumulto que causaria, tanto 
na rotina, como no aspecto psicológico das crianças, e não se 
constitui em guarda compartilhada. 3. A guarda compartilhada 
pressupõe cooperação entre os pais e, conforme ficou 
demonstrado ao longo do processo, a antipatia e a hostilidade 
entre os genitores é imensa, e o deferimento da medida iria 
somente agravar a situação, tornando-a, portanto, inviável.4. 
Desprovimento do recurso.  

 

EMENTA: GUARDA DE MENOR COMPARTILHADA - 
IMPOSSIBILIDADE - PAIS RESIDINDO EM CIDADES 
DISTINTAS - AUSÊNCIA DE DIÁLOGOS E ENTENDIMENTO 
ENTRE OS GENITORES SOBRE A EDUCAÇÃO DO FILHO 
- GUARDA ALTERNADA - INADMISSÍVEL - PREJUÍZO À 
FORMAÇÃO DO MENOR. A guarda compartilhadapressupõe a 
existência de diálogo e consenso entre os genitores sobre a 
educação do menor. Além disso, guarda compartilhada torna-se 
utopia quando os pais residem em cidades distintas, pois aludido 
instituto visa à participação dos genitores no cotidiano do menor, 
dividindo direitos e obrigações oriundas da guarda.O instituto 
da guarda alternada não é admissível em nosso direito, porque 
afronta o princípio basilar do bem-estar do menor, uma vez que 



compromete a formação da criança, em virtude da instabilidade 
de seu cotidiano. Recurso desprovido." (TJMG - Apelação Cível 
nº 1.0000.00.328063-3/000 – rel. Des. LAMBERTO SANT´ANNA 
– Data do acordão: 11/09/2003 Data da publicação: 24/10/2003). 

 

 

 

 

        Portanto na observância do processo de separação, deve-se ter como 

principio o melhor interesse da criança e do adolescente, bem como a 

situação harmoniosa dos pais em relação à guarda dos filhos.  59  

 

 
 
 
 

CONCLUSÃO 
 

 O presente estudo permite-nos concluir que o novo modelo de guarda 

compartilhada deve ser valorizado por força da principiologia constitucional ora 

vigente, e que leva à concretização do melhor interesse da criança e da 

convivência familiar. 

 Nossa evolução familiar ocorrida entre a era da colônia e 

contemporaneidade trouxe-nos transformações que nos fez chegar a nova 

família constitucionalizada. 

 Com o advento das adequações necessárias para suprir as necessidades 

das famílias, as quais merecem a devida atenção do Direito de Família, surge à 

importância de um novo modelo de guarda que atinja a nova realidade familiar, 

baseada sobre tudo em laços afetivos. 

 Em conseqüência as constantes transformações da família, surgem em 

nossa realidade jurídica nova modalidades de guarda, dentre elas a guarda 
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compartilhada. Devida as crescentes constatações de produção cientifica sobre 

o tema, do notório surgimento de associações compostas por pais separados, 

bem como o interesse dos profissionais de direito e áreas afins.  

 Há de se afirmar, nesse sentido, que o presente trabalho não busca 

generalizar a adoção da guarda compartilhada. Deve-se avaliar caso a caso, ver 

a impossibilidade de se auferir o que vem a ser abstratamente o melhor interesse 

para cada criança, sendo verificado cada contexto familiar. 

 Verifica-se a necessidade de disponibilizar uma modalidade de guarda 

que não afete tão drasticamente a realidade familiar dos menores.  

 Um dos pontos favoráveis a guarda está na hipótese de um bom 

relacionamento dos pais, o que favorece plenamente o novo modelo, mas 

quando a situação é contrária, ou seja, um dos pais não concorda, a aplicação 

desse sistema fica inviável, devendo dessa forma haver a intervenção do juiz, 

que decidirá observando o melhor interesse da criança. 

 O sistema de Mediação também veio para minorizar as questões litigiosas 

relacionadas a guarda compartilhada, dando maior praticidade e ajudando a 

demonstrar o melhor caminho aos pais em relação a guarda dos filhos. 

 A origem Européia e a prática nos Estados Unidos desta modalidade, 

juntamente com a França, nos permitiu buscar nos referidos ordenamento 

subsídios para sua implementação no direito brasileiro. Sendo claro 

resguardadas nossas diferenças culturais e jurídicas. 

 Diante de situações diferenciadas nas famílias, a viabilidade e o sucesso 

da guarda deve ser vista como indispensável à promoção de suas vantagens 

concretas, visando a sua crescente utilização. 

 A guarda como foi visto possui pleno amparo constitucional, devendo a 

sua adoção ser promovida em nosso ordenamento jurídico sempre que possível, 

em prol da concretização dos princípios da convivência familiar e do melhor 

interesse da criança e do adolescente. 

 Em suma, a guarda compartilhada deve ser vista como um dos maiores 

instrumentos de preservação dos laços afetivos, que veio para proteger o 

convívio dos pais com seus filhos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

ALVES, Leonardo Barreto Moreira. A guarda compartilhada e a Lei nº 

11.698/08. Jus Navigandi, Teresina, ano 14, n. 2106, 7 abr.2009. Disponível 

em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/12592>. Acesso em: 22 jun 2011. 

 

BARBOSA, Heloisa Elena. O principio do melhor interesse da criança e do 
adolescente. In: Rodrigo Cunha Pereira (Coord.) A família na travessia do 
milênio. Belo Horizonte: Del Rey, 2000,p.204. 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada  em 5 de outubro de 1988: atualizada até a Emenda Constitucional 

nº 20, de 15-12-1998. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

 



BRASIL. Código Civil. Organização de Sílvio de Salvo Venosa. São Paulo: Atlas, 

1993. 

 
DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. Ed.5.São Paulo. Revista 

dos Tribunais. 2009. p. 397. 

 

DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. Ed.5.São Paulo . Editora 

dos Tribunais. 2009. p.401. 

 

DIAS, Maria Berenice. Manual do Direito das Famílias. Ed.5.São Paulo . Editora 

dos Tribunais. 2009. p.415. 

 

FILHO, Waldyr Grisard: Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. vl.81. p. 2. 

 

FILHO, Waldyr Grisard :Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro. vl.81. p. 3. 

 

FILHO Waldyr Grisard Revista de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro vl.81 p.4. 

 

FONSECA, Priscila Correia da.Guarda compartilhada X poder familiar: um 

inconcebível contra –senso. Revista Lob de Direito de Família.Porto 

Alegre.2008.p.8. 

 

GANACIA, Daniele: Revista do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro. vl.81. p. 5.  

 

GARDNER, Richard A.: Revista do tribunal do Estado do Rio de Janeiro. Vl.81. 

p. 4. 

 

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novas: Revista do tribunal do Estado do 

Rio de Janeiro. Vl.81. p. 4. 

 



LIMA, Suzana Borges Viegas de. Guarda compartilhada: efetivação dos 

princípios constitucionais da convivência familiar e do melhor interesse da 

criança e do 

adolescente.2007.p.109,110,111,112,120,121,123,124,125,131,133,134,136,13

7, 139,140.http://repositorio.bce.unb.br/handle/10482/3101. Em: 23.05.2011.  

 

LOBO, Paulo Luiz Neto; São Paulo Saraiva 2008.p. 24. 

 

NEIVA,Deirdre. Vantagens da Guarda Compartilhada.Lei nº 11.698, de 13 de 

junho de 2008. Projeto de Lei nº 6350 de 2002. p. 1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,14. 

A Guarda Compartilhada. São Paulo: Pai Legal, 2002. 

www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2. Em: 26.06.2011.   

 

NOBREGA, Airton Rocha.Guarda de filhos: unilateral e compartilhada.Inovações 

da Lei nº 11.698.Jus Navegandi. Teresina, ano 13.n.1847, 22 jul. 2008.p.25. 

Disponível em: <HTTP:jus.uol.com.br/revista/texto/11494>. Acesso em: 17 jun 

2011.   

 

OLIVEIRA, Fábio Gomes de M. G. Guarda Compartilhada. Presidente Prudente, 

2001.p.57,58,59. 

PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituto de direito civil. Direito de Família. 

Vol.5.p.297. 

 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro- SAPES - Sistema de Apoio à 

Pesquisa – Jurisprudência 

http://www.tjrj.jus.br/scripts/weblink.mgw?MGWLPN=DIGITAL1A&LAB=SAPxW

EB&JOB=14962&PGM=WEBSAP031&PORTAL=1&ORIGEM=1&TOT=60&EM

ENTARIO=0&CHECKACORDAO=&CHECKDECISAOMONO= em: 25.06.2011. 

 

 


