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RESUMO 
 

 
Disserta acerca da família, ressaltando suas várias facetas durante o perpassar dos 
séculos. Debate a respeito do conceito desse instituto e da nova modalidade de 
entidade familiar aceita pela jurisprudência, contextualizando-os com a guarda 
compartilhada. Apresenta a divergência no que tange à natureza jurídica da família.  
Analisa historicamente o pátrio poder, desde sua formulação, na Roma Antiga, até 
sua moderna concepção, sendo então conhecido como poder familiar. Apresenta 
inúmeras nuanças desse instituto, dentre as quais, seu conceito, sua evolução na 
legislação pátria, os direitos e deveres dele provenientes, bem como as formas 
através das quais o poder público nele intervém. Discorre sobre o complexo instituto 
da guarda. Demonstra sua evolução no âmbito internacional, culminando no 
surgimento da guarda compartilhada, na Inglaterra, em meados do século XX. 
Demonstra como a guarda se desenvolveu no Brasil, realizando um estreito paralelo 
entre as mudanças sociais e jurídicas aqui ocorridas, até a promulgação da Lei 
11.698/2008, a qual positivou a guarda compartilhada na legislação pátria. Comenta 
a guarda compartilhada antes do advento da lei que a instituiu, bem como o 
percurso legislativo que culminou na sua normatização. Analisa detidamente o 
instituto da guarda compartilhada, sobrelevando suas vantagens e desvantagens, 
bem como seus aspectos psicológicos e jurídicos.  
 
 
Palavras-chave: Poder Familiar; Guarda de Filhos; Guarda Compartilhada. 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 

 
Talks about the family, highlighting its various facets during permeates the centuries. 
Debates about the concept of the institute and the new type of entity family accepted 
by the jurisprudence, contextualizing them with Joint Custody. Shows the divergence 
with regard to the legal nature of the family. Examines the historical power of the 
father, since its formulation in ancient Rome, by its modern design and are then 
known as familial power. It presents many nuances of this institute, among them, its 
concept, its evolution in Brazilian legislation, rights and duties from him, and the ways 
in which the government intervenes in it. It discusses the complex institution of the 
custody. Shows their evolution in an international context, culminating in the 
emergence of Joint Custody in England in the mid-twentieth century. Demonstrates 
how the custody was developed in Brazil, performing a close parallel between the 
legal and social changes that occurred here, until the promulgation of Law 
11.698/2008, which introduced the Joint Custody in the national legislation. 
Discusses the Joint Custody before the advent of the law that established and the 
legislative journey that culminated in his ruling. Closely examines the Joint custody, 
raised its advantages and disadvantages as well as their psychological and legal 
aspects. 
 
Keywords: Familial Power; Custody of Children; Joint Custody. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As modificações que estão ocorrendo nas últimas décadas, no âmbito das 

relações familiares, são patentes. Além da incessante busca ao mercado de trabalho 

pela mulher, a libertação feminina e a revolução sexual sucedidas em meados do 

século XX constituem-se como fatores essenciais à concretização dessas 

mudanças.  

Assim, aquelas mulheres que dedicavam suas vidas para o trato dos 

maridos e dos filhos já quase não existem mais. Hoje, a alma feminina almeja, além 

de ao bem-estar de seus familiares, ao sucesso profissional, ao lazer, ao convívio 

com os amigos, enfim, à felicidade plena. 

Em decorrência desse fenômeno social, emerge um relevante efeito: o 

aumento do número de separações, tendo como conseqüência o acirramento no 

debate acerca da guarda dos filhos. 

Com efeito, a nova postura feminina de independência financeira e de 

insubmissão sentimental tem ensejado um enorme aumento no término das relações 

maritais. Nessa esteira, releva-se a questão acerca da adequação da guarda aos 

melhores interesses das crianças, visto que a mulher já não mais pode dedicar-se 

inteiramente  a elas. 

Ora, o tradicional modelo de guarda – guarda unilateral –, através da qual 

o menor vive com um dos pais (geralmente, a mãe), cabendo ao outro apenas visitá-

lo esporadicamente e contribuir financeiramente com seu sustento, já não mais se 

revela eficaz em grande parte dos casos. É nesse contexto, então, que se insere a 

guarda compartilhada.  

Essa modalidade de guarda deve ser concedida àqueles pais que se 

comprometem em, conjuntamente, repartir os direitos e deveres relativos à criação 

do filho, mas sempre ansiando o melhor interesse dele.  

Acrescenta-se que a guarda compartilhada, sedimentada pelo direito 

inglês, efetivamente, apenas no final do século passado, passou a ensejar, no Brasil, 

enormes discussões doutrinárias e jurisprudenciais acerca de sua real viabilidade. 

Decorriam, em parte, da ausência de legislação específica que abordasse o assunto. 

Porém, a recente promulgação da Lei nº 11.698/08 inseriu definitivamente o instituto 
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em nosso ordenamento, sendo potencialmente capaz de viabilizar sua aplicação em 

nosso cotidiano. 

Desse modo, a grande celeuma que permeia a guarda compartilhada na 

atualidade, bem como a promulgação da recente lei que a instituiu em nossa ordem 

jurídica denotam-se como os principais fatores motivadores da feitura deste trabalho 

monográfico.  

Evidencia-se, ainda, que a apropriada abordagem desses fatores deve 

ser precedida pela análise de vários outros institutos correlatos, os quais se revelam 

de suma importância à correta compreensão de qualquer matéria relativa ao Direito 

de Família. 

Diante disso, no primeiro capítulo, iniciamos nosso estudo pela família, 

retratando, basicamente, sua evolução histórica, seu conceito e sua natureza 

jurídica. 

Ademais, aprofundamo-nos no trato do poder familiar, instituto que se 

revelou basilar ao aprendizado da guarda e, especialmente, da guarda 

compartilhada. 

Já no terceiro capítulo, tratamos da guarda dos menores. Procuramos 

pormenorizar o instituto, inserindo-o no contexto da evolução social e jurídica do 

mundo, assim como do Brasil. Não obstante termos abordado as diversas 

modalidades de guarda, em virtude dos princípios norteadores desta obra, 

procuramos efetivamente destacar a guarda conjunta. 

Por fim, no último capítulo, tratamos especificamente da guarda 

compartilhada. Discorremos, desde o tratamento que lhe era dispensado  antes do 

advento da Lei nº 11.698/2008, até as particularidades que hoje se mostram ínsitas 

ao instituto. 
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1 FAMÍLIA 

 

1.1 Delineamento histórico 

 

 

O conceito, a compreensão e a extensão de família, dentre os vários 

organismos sociais e jurídicos, são os que mais se alteraram no curso dos últimos 

séculos. Com efeito, a sociedade do século XXI, com mentalidade urbanizada, 

embora não necessariamente urbana, pressupõe e define uma modalidade 

conceitual de família deveras divergente das civilizações mais remotas.  

No decorrer das primeiras importantes civilizações – assíria, hindu, 

egípcia, romana e grega – a família baseava-se em uma entidade ampla e 

hierarquizada, não se fundamentando em relações individuais. As relações sexuais 

ocorriam entre integrantes da mesma tribo, caracterizando a endogamia. Disso 

decorria que sempre as mães eram conhecidas, mas o pai se desconhecia, razão 

pela qual as famílias primitivas, em geral, tinham caráter eminentemente  matriarcal. 

Posteriormente, em virtude das guerras e da carência de mulheres, 

aliadas a própria inclinação natural, os homens passaram a buscar relações com 

mulheres de outros grupos (exogamia). Assim, a espécie humana marchou em 

direção às relações individuais, com caráter de exclusividade, atingindo a 

organização atual de inspiração monogâmica. Entretanto, muitas civilizações ainda 

cultivaram a poligamia, fato que podemos observar até os dias atuais.  

Como bem assevera Sílvio Salvo Venosa, a monogamia desempenhou 

um papel de impulso social em benefício da prole, ensejando o exercício do poder 

paterno1. Nessa esteira, a família monogâmica assumia, inclusive, relevante 

importância no alavancamento da atividade econômica, pois, ao se restringirem 

essencialmente ao interior dos lares, passaram a desempenhar suas atividades em 

pequenas oficinas.  

Com advento da Revolução Industrial, o homem vai para as fábricas, o 

que faz a família perder sua característica de unidade de produção, enfraquecendo 

sobremaneira seu papel econômico. Em decorrência disso, sua função relevante 

                                                 
1   VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil Direito de Família.   7. ed. São Paulo: Atlas. 2007, p. 
2. 
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transfere-se ao âmbito espiritual, fazendo-se da família a instituição na qual mais se 

desenvolveram os valores morais, afetivos, espirituais e de assistência recíproca 

entre seus membros.  

A célula básica da família, por sua vez, não se alterou muito, 

permanecendo constituída, essencialmente, de pais e filhos. Contudo, nos países 

mais desenvolvidos o número de nascimentos restringiu-se bastante. 

No século XX, o papel da mulher transformou-se profundamente. Após 

imensas conquistas, não sem antes superar enormes resistências, a mulher lançou-

se definitivamente ao mercado de trabalho, ensejando relevantes mudanças no seio 

familiar.  

Desse modo, exsurge-se que a convivência entre pais e filhos já não é 

mais a mesma dos séculos anteriores. As crianças passam mais tempo na escola e 

em outras atividades fora do lar. Os ofícios já não são mais transmitidos de pai para 

filho dentro dos lares e das corporações de ofício. 

Tais mudanças refletiram diretamente no ordenamento jurídico pátrio. 

Com efeito, o Código Civil de 1916 idealizava um modelo de família bastante 

diferente daquele que hoje a Constituição Federal, bem como o Código Civil de 2002 

permeia.  

O código revogado, por exemplo, não se preocupou em regular os direitos 

da filiação havida fora do casamento, com as uniões sem matrimônio dentre outros. 

De sorte que o novel código, atento aos mandamentos constitucionais, às 

orientações doutrinárias e, especialmente, às mutações ocorridas nas relações 

familiares no decorrer de todo o século passado, passou a depreender uma visão 

mais moderna acerca do instituto da família, como adiante analisaremos. 

 

 

1.2 Conceito 

 

 

O conceito de família reputa-se bastante divergente nas várias áreas do 

conhecimento. Não há identidade, por exemplo, para o Direito, para a Sociologia e 

para a Antropologia. Nem mesmo nos diversos ramos do Direito, a definição de 
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família apresenta-se consentânea, fato esse que se deve às constantes mudanças 

no tempo e no espaço por que passa tal fenômeno social. 

O Código Civil de 2002 não delineia de forma explícita seu entendimento 

acerca do instituto. O Direito Civil, a seu rigor, considera como membros da família 

as pessoas unidas por relação conjugal ou de parentesco. Nesse contexto, 

importante ressaltar, para os fins almejados neste trabalho, a existência de uma 

visão ampla do conceito de família, bem como aquela mais restrita. Vejamos, assim, 

as esclarecedoras pontuações aduzidas pelo professor Sílvio de Salvo Venosa, in 

litteris: 

 

Desse modo, importa considerar a família em conceito amplo, como 
parentesco, ou seja, o conjunto de pessoas unidas por vínculo jurídico de 
natureza familiar. Nesse sentido, compreende os ascendentes, os 
descendentes e colaterais de uma linhagem, incluindo-se os ascendentes, 
descendentes e colaterais do cônjuge,  que se denominam parentes por 
afinidade ou afins. Nessa compreensão, inclui-se o cônjuge que não é 
considerado parente. Em conceito restrito , família compreende somente 
o núcleo formado por pais e filhos que vivem sob o pátrio poder ou 
poder familiar. Nesse particular a Constituição Fed eral estendeu sua 
tutela inclusive para a entidade familiar formada p or apenas um dos 
pais e seus descendentes, a denominada família mono parental, 
conforme disposto no § 4º, do art. 226: ´ Entende-se, também, como 
entidade familiar a comunidade formada por qualquer  dos pais e seus 
descendentes. ´”2 (grifamos) 

 

Dessa forma, para efeitos da compreensão acerca da guarda 

compartilhada, imprescindível a utilização do conceito de família, fundamentalmente, 

em seu sentido estrito. Assim sendo, com esteio na Carta Magna de 1988, a 

entidade familiar que ora nos interessa é aquela formada pelos pais e filhos ou por 

um dos pais e seus descendentes, a família monoparental.  

Acrescenta-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça, em 

recente precedente, proclamou a potencialidade do reconhecimento jurídico da 

união estável entre pessoas do mesmo sexo. Em decorrência de tal entendimento, 

casais homossexuais, agora finalmente vistos como entidade familiar, terão a 

possibilidade de adotar filhos de forma conjunta e, conseqüentemente, ser-lhes-á 

concedido o direito à guarda compartilhada do menor, em caso de rompimento. 

Vejamos os fundamentos da mencionada decisão perfilhada pelo STJ: 

 

                                                 
2   Op cit., p. 03 
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Na decisão da Quarta Turma do Tribunal, ficou estabelecido que não existe 
vedação legal para que prossiga o julgamento do ped ido de declaração 
de união estável ajuizado por um casal homossexual  na Justiça 
estadual do Rio de Janeiro.  
Segundo o ministro Luís Felipe Salomão, que desempatou a questão, os 
dispositivos legais limitam-se a estabelecer a poss ibilidade de união 
estável entre homem e mulher, desde que preencham a s condições 
impostas pela lei, quais sejam, convivência pública , duradoura e 
contínua, sem, contudo, proibir a união entre dois homens ou duas 
mulheres.  
“O objetivo da lei é conferir aos companheiros os direitos e deveres trazidos 
pelo artigo 2º (Lei n. 9.278/96), não existindo qualquer vedação expressa de 
que esses efeitos alcancem uniões entre pessoas do mesmo sexo. Poderia 
o legislador, caso desejasse, utilizar expressão restritiva, de modo a impedir 
que a união entre pessoas de idêntico sexo ficasse definitivamente excluída 
da abrangência legal. Contudo, assim não procedeu", afirma o ministro em 
seu voto.” 3 (grifo nosso) 

     

Vislumbra-se, desta feita, a par do conceito de entidade familiar, a 

possibilidade de a guarda dos filhos ser concedida, em caso de separação, a um dos 

pais. Pode, com o advento da Lei 11.698/08, como adiante detalharemos, ser 

compartilhada entre ambos os ascendentes, pai e mãe. Recentemente, como restou 

claramente demonstrado, é possível também ser legitimada a guarda compartilhada 

a pessoas do mesmo sexo. 

 

 

1.3 Natureza jurídica 

 

 

Impende ressaltar que a natureza jurídica da família é objeto de 

infindáveis discussões doutrinárias. A fim de ilustramos o presente trabalho, 

imperioso conhecermos os duas principais correntes que debatem sobre o tema. 

Efetivamente, no passado, defendia-se a idéia de que a família constituía-

se como uma pessoa jurídica. Tal personalidade lhe era conferida porque a família 

detinha direitos extrapatrimoniais, como o nome e o pátrio poder, bem como 

patrimoniais, como a propriedade de bem de família. Essa posição, visto a 

imprecisão do conceito, encontra-se praticamente superada. Em nosso direito, a 

família não é considerada pessoa jurídica, pois lhe falta capacidade para usufruir 

direitos e contrair obrigações. 

                                                 
3  Disponível em: http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao 
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Longe de ser homogênea, a doutrina majoritária considera a família como 

sendo uma instituição. Definição reputada bastante vaga e imprecisa, contempla a 

família como uma coletividade humana subordinada à autoridade e a condutas 

sociais, sendo compreendida como uma forma regular, formal e definida de realizar 

uma atividade. Assim, a família é uma união associativa de pessoas da qual se vale 

a sociedade para regular a procriação e a criação dos filhos. 
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2 PÁTRIO PODER 

 

2.1 Do Pátrio Poder ao Poder Familiar 

 

 

A tradição romana influenciou de forma decisiva o universo jurídico 

brasileiro. No vasto campo do Direito Civil e, mais especificamente no Direito de 

Família, os ensinamentos romanos foram imprescindíveis para o delineamento de 

conceitos e aprofundamento de institutos.  

O instituto em comento, isto é, o poder familiar, originou-se da evolução 

da sociedade de Roma. Então conhecido como pátrio poder, com o advento do 

Código Civil de 2002, transmudou-se para a expressão hoje positivada, poder 

familiar. 

O pátrio poder romano era assim chamado porque na Roma Antiga 

apenas o pai, ou o pater, possuía domínio total sobre a família e seu patrimônio. A 

família debruçava-se no regime patriarcal, onde o pater familias era a autoridade 

plena sobre tudo e todos, sendo, também o condutor da religião doméstica, o que 

explica seu aparente excesso de rigor. 

Essa estrutura foi produto de uma evolução jurídica, econômica e, 

principalmente, religiosa reinante àquela época. Por ela, a mulher, ser considerado 

incapaz de reger sua própria vida, igualava-se aos filhos no que concerne à 

submissão ao marido, o pater.  

Desta forma, o poder familiar era exercido apenas pelo pai, englobando, 

além dos filhos e da esposa, os escravos e assemelhados. Por esse amplo poder, o 

pater tinha o direito de expor, vender e até matar seus apoderados. Contudo, quanto 

ao direito de vida e morte, esse só poderia ser exercido através da consulta aos 

membros mais próximos da família. 

A mulher, tida por vários séculos como serva do homem, era usada 

essencialmente para gerar filhos e suprir as necessidades fisiológicas masculinas. 

Tinha tratamento bastante semelhante ao dos escravos, podendo, como já 

ressaltado, ser vendida, comprada, trocada e recebida como recompensa. 
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O pater, sui juris, era detentor de capacidade plena, sendo senhor de sua 

pessoa, possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprio. Por sua vez, os 

alienne juris, aqueles que estavam sob o julgo do pater familias, não possuíam 

personalidade jurídica nem patrimônio próprio. 

Essa concepção rigorosa do pátrio poder se abrandou no decorrer dos 

anos. A influência do cristianismo e do estoicismo foi fundamental para tal 

abrandamento.  

Já na Idade Média, com a influência de povos estrangeiros, em especial 

dos germânicos, que tinham uma visão mais amena acerca da autoridade paterna, o 

rigorismo do pátrio poder esvaiu-se ainda mais. 

De qualquer forma, ainda que mitigada, a noção romana chegou até a 

Idade Moderna. Contudo, essas modificações e transformações foram evoluindo em 

vários países, inclusive no Brasil. A importância da figura paterna foi se abreviando, 

enquanto a da mãe, progressivamente, a ele se equiparando.  

Nesse sentido, oportuno trazermos algumas considerações do mestre 

Sílvio Rodrigues, que, de forma peculiar, faz um paralelo entre o pátrio poder 

romano e sua acepção no Direito moderno, in verbis: 

 

Comparando o pátrio poder na forma como se apresentava na Roma antiga 
com o mesmo instituto na roupagem que hoje o reveste, nota-se uma tão 
profunda modificação em sua estrutura que não se pode acreditar se trate 
da mesma instituição. Com efeito, a idéia que se tem é a de que o tempo 
provocou uma evolução tão radical em seu conceito que afetou a própria 
natureza do poder paternal.4 

       

Atualmente, após as inúmeras conquistas femininas, tendo seus direitos 

sido equiparados aos dos homens em grande parte das legislações ocidentais, o 

conceito de pátrio poder passa a ser contemplado como poder familiar.  

Desse modo, o conjunto de direitos e obrigações relacionados à pessoa e 

aos bens dos filhos menores passou a ser atribuído indiferentemente a ambos os 

pais. Nesse tocante, verifica-se que o pátrio poder já não é mais concebido apenas 

como um poder ou um direito, mas sim um poder-dever a ser exercitado de forma a 

                                                 
4  RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil Direito de Família.  27. ed. São Paulo: Saraiva. 2002, p. 
395. 
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atender plenamente aos interesses do menor, sob pena de responsabilização civil e 

criminal dos genitores. 

 

2.2 O Pátrio Poder no Brasil 

 

 

No Brasil, o pátrio poder, em sua faceta romana, foi abraçado pelas 

Ordenações do Reino, tendo sido inicialmente previsto na ordem jurídica pátria pela 

Lei de 20 de outubro de 1823. À época, de modo bastante semelhante à antiga 

sociedade de Roma, o homem, chefe da relação conjugal, reputava-se superior aos 

demais membros da família, e a mulher, relativamente incapaz, carecia de seu 

amparo financeiro e de autorização para a prática de atos da vida civil. Assim, à 

mulher cabia o papel de cuidar dos filhos e educá-los, enquanto o homem tinha a 

tarefa de prover toda a família e emitir a palavra final nas importantes decisões 

familiares. 

Posteriormente, o Código Civil de 1916, perfilhando o entendimento acima 

explicitado, garantiu ao homem efetiva preferência no trato de seus descendentes. 

Vejamos, então, o parágrafo único, art. 380, do diploma revogado:  

 

Art. 380.  Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, 
exercendo-o o marido com a colaboração da mulher . Na falta ou 
impedimento de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com 
exclusividade.  
Parágrafo único.  Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio 
poder, prevalecerá a decisão do pai , ressalvado à mãe o direito de 
recorrer ao juiz para solução da divergência. (grifos nossos) 

     

Ademais, duas importantes normas, as leis 4.121/42 e 6.515/77, 

assinalaram, no ordenamento pátrio, efetivas mudanças na acepção do pátrio poder 

que culminariam, mais tarde, na extirpação da desigualdade entre homens e 

mulheres na sociedade conjugal. Observemos as principais inovações trazidas por 

essas leis, nas palavras de Ana Maria Milano Silva: 

 

Foi a Lei 4.121 de 27 de agosto de 1942 – Estatuto da Mulher Casada – que 
conferiu à mãe a condição de colaboradora do pai no exercício do pátrio 
poder. 
A Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, em seu art. 27, indica que o pai e 
a mãe são os titulares dos encargos parentais, que persistem mesmo após 
o divórcio ou quando sobrevenha novo casamento de qualquer dos pais, 
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muito embora a guarda de filho seja atribuída a somente um deles, à luz do 
artigo 16 do Decreto-Lei 3.200/41 e do artigo 381 do Código Civil.  5 

 

 

Por sua vez, a Carta Cidadã de 1988 eliminou definitivamente a 

desigualdade entre o homem e a mulher no que tange ao tratamento jurídico a eles 

concebido. Assim sendo, o pai e a mãe passaram a atuar conjunta e igualitariamente 

na educação e sustento de seus filhos, não mais vigorando o termo colaboração, 

então vejamos: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
(...) 
§ 5º - Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos 
igualmente pelo homem e pela mulher. 

 

Em consonância com a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, Lei 8.069/90, conferiu aos pais, na forma da legislação civil vigente, 

igualdade de condições no exercício do pátrio poder. É o que dispõe seu art.21: 

 

O pátrio poder 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. 

 

Desse modo, após a patente evolução da acepção do instituto do pátrio 

poder no ordenamento jurídico pátrio, não mais se admitiu a subordinação da mulher 

à autoridade do homem, estando eles casados ou não. Inclusive, a própria 

literalidade do termo foi alvo de inúmeras críticas, pois continha resquícios da sua 

maculada origem romana.  

Nesse contexto, importante consignarmos a lição de Eduardo de Oliveira 

Leite que, com bastante propriedade, chegou a propor a alteração do termo pátrio 

poder para autoridade parental: 

 

[...] preferimos o termo “autoridade parental” ao termo pátrio poder”, de 
conotação romana e que privilegiava a “potestas” masculina, inadmissível 
no atual estágio da evolução do direito brasileiro. Na realidade é unânime o 
entendimento de que o pátrio poder é muito mais pátrio dever, mas não só 
“pátrio”, na ótica do constituinte de 1988, mas sim “parental”, isto é, dos 
pais, do marido e da mulher, igualados em direitos e deveres, pelo art. 226, 

                                                 
5  SILVA, Ana Maria Milano. A Lei sobre Guarda Compartilhada . 2. ed. São Paulo: J. H. 
Mizuno. 2008, p. 16. 



  20� 

 

§ 5º, da nossa Constituição.6 
 

Finalmente, o novel Código Civil, com o escopo de adequar-se à ordem 

jurídica então vigente, bem como aos apelos doutrinários, efetivamente positivou a 

igualdade de condições dos cônjuges quanto aos direitos e obrigações no trato de 

seus descendentes, denominando-a poder familiar.  

Muito embora acobertado por críticas em decorrência da manutenção do 

termo poder, a expressão poder familiar traduz fielmente os anseios daqueles que 

almejavam a plena igualdade entre homens e mulheres, segundo se depreende do 

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. 

Deste modo, não obstante a impropriedade da terminologia empregada, o 

significado que o Código impingiu no conceito de poder familiar é o mesmo daquele 

definido, oportunamente, como autoridade parental no trecho acima transcrito.   

No mesmo passo, o Código Civil, no §2o, do seu art. 1.584, seguindo o 

entendimento da igualdade entre os cônjuges, inclusive ressaltada no art. 1.511, 

extirpou qualquer prevalência feminina na atribuição da guarda. Ademais, ressaltou 

a  importância da guarda compartilhada como instrumento efetivo de pacificação 

familiar nos casos de divergência entre os pais. Assim dispõem, respectivamente, os 

citados dispositivos: 

 

§ 2  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 
filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada 
Art. 1.511. O casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na 
igualdade de direitos e deveres dos cônjuges.  

 

Resta-nos, enfim, trazer as sempre oportunas considerações de Ana 

Maria Milano Silva, as quais situam na atualidade o moderno conceito de pátrio 

poder, o poder familiar, relevando sobremaneira sua importância:  

 

Podemos então concluir, pela destacada evolução do Pátrio Poder, 
especificamente em nossa legislação, que o Poder Familiar traz hoje o 
amplo significado da igualdade entre os pais, devendo ambos assumirem 
todos os direitos e obrigações ao colocarem no mundo ou adotarem um ser 
humano.7 

 
                                                 
6  LEITE, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais . São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p.192  
7  Op cit., p. 21 
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2.3 Conceito de Poder Familiar 

 

 

Após breve detalhamento acerca da evolução do instituto do pátrio poder, 

desde seu surgimento, à época da Roma Antiga, perpassando pela Idade Média, e 

chegando à Idade Contemporânea bastante modificado, cumpre-nos demonstrar a 

visão de vários civilistas quanto ao seu atual entendimento. 

 

Ricardo Rodrigues Gama: 

 

O poder familiar é o instituto jurídico protetivo da pessoa incapaz em razão 
da menoridade, composto pelo complexo de direitos e obrigações instituídos 
entre pais e filhos menores de 18 anos, com o objetivo de promover o 
desenvolvimento pleno destes nos planos físico, mental, sentimental, 
espiritual, moral e social, e, ainda, o acompanhamento patrimonial com a 
administração dos bens e colheita dos frutos.8 

 

Sílvio Rodrigues: 

 

O pátrio poder é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, em 
relação à pessoa e os bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a 
proteção destes. 
O fato de a lei impor deveres aos pais, com o fim de proteger os filhos, 
realça o caráter de munus público do pátrio poder . E o torna irrenunciável.9 

 

Arnaldo Rizzardo: 

 

Trata-se de uma conduta dos pais relativamente aos filhos, de um 
acompanhamento para conseguir uma abertura dos mesmos, que se 
processará progressivamente, à medida que evoluem na idade e no 
desenvolvimento físico e mental, de modo a dirigi-los a alcançarem sua 
própria capacidade para se dirigirem e administrarem seus bens. Não 
haveria tão-somente um encargo , ou um munus, mas um encaminhamento 
para impor uma certa conduta, em especial antes da capacidade relativa. 
Não mais há de se falar praticamente em poder dos pais, mas em conduta 
de proteção, de orientação e acompanhamento dos pais.10 

 

Maria Helena Diniz: 

 

[...] o pátrio poder pode ser definido como um conjunto de direitos e 

                                                 
8  GAMA, Ricardo Rodrigues. Guarda Compartilhada Lei 11.698, de 13/06/2008 . Campinas. 
LZN, 2008. p. 50  
9  Op cit., p.398. 
10  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Família . Rio de Janeiro: AIDE. 1994  
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obrigações, quanto à pessoa e os bens do filho menor, não emancipado, 
exercendo em igualdade de condições, por ambos os pais, para que 
possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo 
em vista o interesse e a proteção do filho11 

 

Ana Maria Milano Silva: 

 

O pátrio poder é hoje aceito e denominado como poder familiar, como 

conjunto de direitos e obrigações sobre a prole decorrente de uma relação 

conjugal ou somente sexual, ou ainda de uma adoção. Talvez até mais 

obrigações que direitos, em grau igualitário entre o pai e a mãe.12 

 

A partir da análise de todos esses entendimentos doutrinários, constata-

se certa homogeneidade na conceituação do instituto ora tratado.  

Destarte, para nós, poder familiar é conjunto de direitos e obrigações 

atribuído indistintamente aos pais pelo Estado, pertinente à criação, 

desenvolvimento e educação dos filhos não emancipados.  

Cabe-nos, então, no próximo tópico, proceder à análise desses direitos e 

encargos atribuídos à figura dos pais, inerentes ao conceito acima aferido. 

 

 

2.4 Direitos e Deveres Provenientes do Poder Famili ar 

 

 

O Código Civil, na Seção II, de seu Capítulo V, de forma sucinta, 

disciplina a matéria, denominando-a do exercício do poder familiar. Vejamos, assim, 

o art.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 - nomear-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; 

                                                 
11  DINIZ, Maria Helena. Direito de Família In: Direito Civil Brasileiro . v. 5. 7. ed. São Paulo: 
Saraiva, 1993,  p. 301.  
12  Op cit., p. 24. 
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VI - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; 
VII - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 
sua idade e condição. 

 

 Os pais obrigam-se a dirigir a criação e a educação do filho, com o fito 

de amoldar seu caráter à sociedade onde vive, tornando-o útil. Assim sendo, a 

atitude dos ascendentes é fundamental ao efetivo desenvolvimento da criança. 

Contudo, caso assim não ajam, sujeitam-se a reprimendas de ordem civil e penal, 

respondendo pelos crimes de abandono material, moral e intelectual (arts. 224 a 246 

do Código Penal).  

Complementando o dever de criação e educação, o inc. II dispõe acerca 

da obrigação, bem como do direito dos pais em ter seus filhos menores em sua 

companhia e guarda. Nesse ponto é que surgem inúmeras dúvidas entre os 

operadores do Direito, os quais se equivocam no manuseio dos conceitos poder 

familiar ou pátrio poder e guarda.  

A guarda, instituto que nos ocuparemos mais detidamente nos próximos 

capítulos, reputa-se, a par do dispositivo transcrito, como um dos atributos do poder 

familiar. Assim sendo, embora designado judicialmente um dos cônjuges para ter o 

filho sob sua guarda, como na separação e divórcio, isso não implica a exoneração 

do outro quanto aos deveres do poder familiar, principalmente a criação e 

educação13. Nessa esteira, em rápidas letras, constata-se a possibilidade de haver 

poder familiar sem guarda, entretanto, para se obter a guarda, torna-se 

imprescindível, em regra, a detenção do poder familiar.    

A terceira atribuição dos pais no tocante aos seus filhos menores revela-

se no consentimento para o casamento. Aos dezesseis anos, enquanto não atingida 

a maioridade civil, os filhos podem contrair casamento com o consentimento de seus 

pais14. Entrementes, em caso de divergência entre os pais ou mesmo de denegação 

do consentimento, avaliando as motivações, o juiz pode suprir essa falta15.  

A faculdade de nomear tutor (inciso IV), não obstante ser pouco utilizada 

na prática, patenteia a preocupação do Código em ressaltar o cuidado que os pais 

                                                 
13  Op cit., p. 25,  
14  Art. 1.517, do Código Civil de 2002: O homem e a mulher com dezesseis anos podem casar, 
exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus representantes legais, enquanto não atingida a 
maioridade civil. 
15  Art. 1.519, do Código Civil de 2002: A denegação do consentimento, quando injusta, pode 
ser suprida pelo juiz. 
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devem ter com sua prole, mormente na morte do progenitor. Vale destacar que o 

direito de nomear tutor compete aos pais em conjunto, sendo possível um deles 

nomear tutor por testamento ou documento autêntico quando o outro for pré-morto 

ou não puder exercer o poder familiar. Para a nomeação do tutor, imprescindível o 

poder familiar, pois, sem ele, tal ato de nomeação é nulo.  

O inciso V acima mencionado traduz a diferenciação entre o menor 

impúbere, até dezesseis anos, que sempre será representado pelos pais na prática 

dos atos da vida civil, por ser absolutamente incapaz, e o menor púbere, dos 

dezesseis aos dezoito anos, que será assistido pelos pais por ser relativamente 

incapaz. Nesse sentido, a lição de Sílvio de Salvo Venosa: 

 

A representação dos filhos ocorre até que estes completem dezesseis anos. 
Dessa idade até os dezoito, os menores são assistidos (inciso V). A regra é 
repetida pelo art. 1.690, do presente Código. (...) Ato praticado por menor 
absolutamente incapaz sem representação é nulo; ato praticado por menor 
relativamente incapaz sem assistência é anulável. 16 

 

Configura-se, também, um poder-dever dos ascendentes reclamarem 

seus filhos de quem ilegalmente os detenha. O instrumento hábil para tanto é a ação 

de busca e apreensão de menores. Todavia, para a satisfatória utilização dessa 

ação é indispensável que a detenção do menor, por outras pessoas, configure-se 

ilegal por privar os pais de manter o filho sob sua guarda e companhia.  

 O último atributo do poder familiar resume-se na exigência de os filhos 

prestarem obediência e respeito aos pais, bem como realizarem os serviços próprios 

de sua idade e condição. A obediência refere-se à submissão dos filhos aos 

comandos dos pais, ao passo que o respeito indica a consideração devida aos pais. 

Vale ressaltar que alguns estudiosos admitem a imposição de castigos moderados, 

com o fito de adequar as condutas dos filhos frente aos seus ascendentes. 

Quanto à realização dos serviços próprios da idade, os pais podem exigir 

de seu filho serviços condizentes com a sua condição física e mental, sempre 

visando ao desenvolvimento individual do menor, bem como sua estabilização no 

seio familiar e no agrupamento social de que faz parte. Salienta-se que o trabalho do 

menor deve orientar-se pelos preceitos constitucionais e também pelos dispositivos 

da Consolidação da Leis do Trabalho.  

                                                 
16  Op cit., p. 294 
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Nesse contexto, ponderemos as oportunas considerações de Sílvio 

Venosa acerca do inciso VII, do art. 1.634: 

 

Os pais devem exigir respeito e obediência aos filhos. Não há, contudo, 
uma subordinação hierárquica. O respeito deve ser recíproco. A desarmonia 
e a falta de respeito, em casos extremos, podem desaguar na suspensão ou 
perda do pátrio poder. Podem também os pais exigir serviços próprios da 
idade do menor. Havemos de respeitar a legislação específica a respeito do 
trabalho do menor. A legislação trabalhista proíbe seu trabalho fora do lar 
até os 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, 
conforme art. 7º, XXXIII, da CF, sendo-lhe proibido o trabalho noturno, 
perigoso e insalubre até os 18 anos. Todos os abusos em matéria de menor 
devem ser severamente combatidos. Não é admitido também o castigo 
imoderado, que pode, inclusive, ocasionar a perda do pátrio poder (art. 
1.638; antigo, art. 395, I). Por outro lado, o Código Penal tipifica o crime de 
maus tratos, previsto no art. 136.17 

 

 

2.5 Suspensão do Poder Familiar 

 

 

Há três formas de intervenção do Poder Público no poder familiar, quais 

sejam: a suspensão, a extinção a destituição ou perda. Dessas, a suspensão é a 

menos gravosa, visto que priva, apenas temporariamente, os pais do exercício de tal 

poder. 

Posto a sua temporariedade, findo o período estipulado a critério do juiz, o 

exercício do poder familiar volta à sua plenitude.  Imperioso ressaltar que o 

procedimento da suspensão deve obedecer ao princípio do contraditório, sendo 

imprescindível, sob pena de nulidade, a oitiva do pai acusado de abusar de sua 

autoridade.  

Nesse sentido, vale observar o art. 24, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o qual prevê que a perda e a suspensão do pátrio poder serão 

decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na 

legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres 

e obrigações a que alude o art. 22. Assim, torna-se plenamente viável, a qualquer 

momento, o magistrado rever a decisão que suspendeu o poder familiar.   

Demais disso, o Novel Código Civil delineia a suspensão do poder 

familiar, detalhando sua forma de requerimento, através de algum parente ou do 
                                                 
17  Op cit., p. 2.95 
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Ministério Público, bem como prevendo uma forma objetiva para sua concessão. É o 

que podemos aferir a partir da leitura do art. 1.637, in verbis: 

 

Se o pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles 
inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum 
parente, ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada 
pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder 
familiar, quando convenha. 
Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao 
pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime 
cuja pena exceda a dois anos de prisão. 

     

Releva-se que a suspensão do poder familiar pode abranger todos os 

filhos, alguns ou somente um. Pode, inclusive, englobar todos os poderes a ele 

inerentes ou apenas alguns deles, a critério do Juiz, o qual se baseará na analise do 

que lhe for apresentado e provado. Assim, a gravidade do caso é que determinará a 

decisão judicial. 

 

 

2.6 Perda ou Destituição do Poder Familiar 

 

 

A perda ou destituição do poder familiar é a medida mais drástica imposta 

aos pais que descumprirem seus deveres para com seus filhos. Assim sendo, 

somente motivos bastante relevantes dão ensejo a tal medida. Salienta-se que, caso 

um dos progenitores tenha sido destituído de seu poder familiar, esse será 

integralmente exercido pelo outro. Entretanto, caso esse último não tenha condições 

de assumir o encargo ou não se sinta habilitado para tanto, cabe ao magistrado 

nomear um tutor para o menor.  

Importa trazermos à colação o art. 1.635, do Código Civil de 2002, que 

trata da matéria: 

 

Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: 
I - castigar imoderadamente o filho; 
II - deixar o filho em abandono; 
III - praticar atos contrários à moral e aos bons costumes; 
IV - incidir, reiteradamente, nas faltas previstas no artigo antecedente. 
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Impende aduzir que a destituição do poder familiar não caracteriza uma 

forma de punir o pai que negligencia suas obrigações referentes à criação de seus 

filhos menores, e sim, unicamente, preservar os interesses desses.  

Constata-se, a partir da análise do inciso I transcrito, que a autoridade dos 

pais não deve ser confundida com constrangimento, uso de força. Eles devem sim 

orientar seus filhos, até castigando-os, mas nunca fisicamente. Nesse contexto, Ana 

Maria Milano Silva pondera que esta expressão, “castigar imoderadamente”, pode 

levar à permissibilidade do “castigo moderado, o que se afigura atentatório aos 

direitos de integridade física do filho e ofensivo à sua dignidade como pessoa 

humana [...]18. O entendimento da respeitável civilista, muito embora coincida com o 

nosso pensamento, não é unânime, havendo quem considere plausível o uso 

moderado da força na educação de crianças. 

    O inciso II vai de encontro a uma das principais obrigações dos pais, 

qual seja, a de ter sempre seus filhos sob sua guarda e companhia. Caso não seja 

esse o procedimento adotado, inevitavelmente, os menores são levados à fome, à 

miséria e à delinqüência. Ressalva-se, entretanto, que não haverá a perda do poder 

familiar se for decorrente da pobreza dos pais. 

Como sabido, os filhos espelham-se nas condutas de seus pais, que 

devem ser pautadas pela honestidade, dignidade e honradez. Assim, a prática de 

atos contrários à moral e aos bons costumes, sem embargos à imprecisão da 

expressão, ensejam a destituição do poder familiar. 

A reiteração de faltas motivadoras da suspensão do poder familiar importa 

a possibilidade de sua perda. 

 

 

2.7 Extinção do Poder Familiar 

 

 

As hipóteses causadoras da extinção do poder familiar encontram-se 

dispostas no art. 1.635, do Código Civil, a saber: 

 

Extingue-se o poder familiar: 
I - pela morte dos pais ou do filho; 

                                                 
18  Op cit., p.30. 
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II - pela emancipação, nos termos do art. 5o, parágrafo único; 
III - pela maioridade; 
IV - pela adoção; 
V - por decisão judicial, na forma do artigo 1.638. 

 

É óbvio que, com a morte do menor, cessa o poder familiar. No mesmo 

passo, quando os pais falecem, eles não mais poderão exercer os direitos e as 

obrigações inerentes ao pátrio poder. Contudo, caso somente um dos genitores 

venha a falecer, ao outro será transferido integralmente seu exercício.  

A maioridade evidencia-se como a forma normal de extinção do poder 

familiar, já que ao menor é atribuída completa capacidade de direito. Da mesma 

sorte, a emancipação, a qual pode ser concedida pelos pais, pelo juiz ou pela lei, 

qualifica-se como o terceiro meio capaz de extinguir o poder familiar. 

Ademais, na adoção, a família originária do adotado perde seu pátrio 

poder, que é contemplado à família adotante. Destarte, infere-se que há uma 

transferência do poder familiar, e não necessariamente uma extinção.  

Por fim, a última modalidade de extinção do poder familiar, introduzida 

pelo recente código, caracteriza-se a partir da configuração das causas de perda, 

previstas no art. 1.638, com sua conseqüente homologação judicial. 
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3 A GUARDA 

 

3.1 Conceito 

 

 

O aprofundamento do estudo do instituo da guarda é fundamental para 

que, no próximo capítulo, possamos adentrar especificamente em uma de suas 

facetas, a guarda compartilhada, objeto maior deste trabalho. 

Inicialmente, salienta-se que a expressão guarda deriva da palavra alemã 

wargem, da inglesa warden e da francesa grade, em todos os casos significando 

defender, proteger ou preservar; tomar conta de, zelar por, conduzir vigiando.  

Nesse contexto, importante trazermos à colação a definição de guarda, na 

visão de Guilherme Gonçalves Strenger: 

 

Guarda de filhos é o poder-dever submetido a um regime jurídico legal, de 

modo a facilitar, a quem de direito, prerrogativas para o exercício da 

proteção e amparo daquele que a lei considerar nessa condição. Leva-nos a 

crença de que a guarda não só é um poder pela similitude que contém com 

a autoridade parental, com todas as vertentes jurídicas, como é um dever, 

visto que decorre de impositivos legais, inclusive com natureza de ordem 

pública, razão pela qual se pode conceber esse exercício como um poder-

dever.19  

 

No mesmo passo, Ana Maria Milano Silva esclarece que guarda, no 

sentido jurídico, é o ato ou efeito de guardar e resguardar o filho enquanto menor, de 

manter vigilância no exercício de sua custódia e de representá-lo quando impúbere 

ou, se púbere, de assisti-lo, agir conjuntamente com ele em situações ocorrentes20.  

A partir da análise léxica da guarda, em consonância com as definições 

acima esposadas, conclui-se que o conceito jurídico para guarda sintetiza-se, 

essencialmente, no poder-dever de proteção ou preservação de que estão 

incumbidos ambos os pais, ou apenas um deles em relação a seus filhos menores 

ou maiores incapazes. 

                                                 
19   STRENGER, Guilherme Gonçalves. Guarda de Filhos. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 31. 
20  Op cit., p. 39. 
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Ressalta-se que o conhecimento detalhado acerca do instituto da guarda 

avulta-se de importância à medida que se relaciona com a anulação de casamento, 

a separação ou o divórcio dos pais e a morte de um dos genitores. Assevera-se que 

tanto os filhos menores quanto os maiores incapazes subordinam-se à guarda.   

Outrossim, importante delinearmos as distinções entre a guarda e o poder 

familiar, institutos intimamente relacionados. A guarda é inerente ao poder familiar, 

assim, quando os pais são conviventes, ambos possuem a guarda e o poder 

familiar; no caso de separação, porém, um dos pais perde a guarda, mas não o 

poder familiar.  

Desse modo, a guarda é da natureza do poder familiar, não de sua 

essência. Tanto que, caso aquela seja transferida a um terceiro não implica a 

extinção desse. 

Cabe, por oportuno, conferirmos as breves palavras do brioso Antônio 

César Peluso. O ministro  realiza um apanhado geral acerca da guarda, abrangendo 

um extenso leque de situações por ela englobadas, a saber: 

 

Ora, a guarda, enquanto manifestação operativa do pátrio poder, 

compreende, em princípio, a convivência do mesmo local, desdobrando-se 

nas faculdades de autorização para sair de casa, de se comunicar com o 

menor e sua regulamentação (direito de visitas), de vigilância, o qual, em 

tema de responsabilidade civil, tem sérias implicações, consistindo na 

necessidade de evitar que os filhos estejam sujeitos a perigo de ordem 

pessoal e que ofereçam perigo a terceiros (...) Abrange ainda a faculdade 

de controle de comunicações postais, telefônicas, de acesso a leituras, 

espetáculos, companhias etc., de correção moderada, educação, formação 

física e mental, espiritual, segundo as aptidões e capacidades, de exigência 

de respeito, obediência e até de prestação de serviços apropriados à idade, 

e dever de assistência material e  moral.21    

 

3.2 Origem e contexto internacional 

 

 

As constantes alterações ocorridas no seio das relações familiares são 

evidentes desde o início da existência do homem. Com o advento da Revolução 

                                                 
21  Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, v. 80, p. 16. 
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Industrial, essas mudanças avultaram-se, especialmente no que tange ao instituto 

da guarda dos filhos. 

Com efeito, no alvorecer do século XIX, quando ainda predominavam as 

atividades agropastoris, era atribuição do pai deter a guarda exclusiva sobre os 

filhos, bem como o pátrio poder. Por outro lado, em virtude de uma ideologia 

cristalizada numa legislação retrógrada, a mulher era considerada um ser 

relativamente incapaz de exercer os atos da vida civil, sendo-lhe vedada a divisão 

das atribuições inerentes ao vínculo matrimonial.   

Com o advento da industrialização, como alhures ressaltado, as famílias 

passaram a ter um novo delineamento, deixando de ser extensas para tornarem-se 

nucleares, compostas apenas pelo pai, a mãe e os filhos. O pai, mais ausente, 

trabalhava por longas horas nas fábricas, a fim de sustentar os demais integrantes 

da família. A mulher, que àquela época adquirira capacidade plena, passou a 

exercer funções eminentemente domésticas, tornando-se a maior responsável pela 

criação dos filhos.  

Em decorrência desses fatores, a figura materna passou, em casos de 

separação, a obter a guarda de seus filhos. Diante disso, ao pai era incumbida a 

tarefa de provê-los financeiramente, enquanto à mãe, dona do lar, cabia a sua 

criação e a educação. 

Todavia, em decorrência das inúmeras mudanças ocorridas em meados 

do século XX, dentre as quais, a revolução sexual e a inserção cada vez maior da 

mulher no mercado de trabalho, o contexto familiar passou por mutações extremas. 

Destaca-se que as tarefas relacionadas à educação dos filhos, antes atribuídas 

unicamente às mães, passaram a ter uma divisão mais equânime entre os genitores. 

Nessa esteira, aferiu-se território propício para alicerçar novas teorias jurídicas, em 

especial aquelas relacionadas à guarda, através das quais se buscava minimizar os 

efeitos de um rompimento entre os pais, procurando sempre manter o convívio com 

os filhos tal qual era no casamento. 

Nesse sentido, importante trazermos à colação as palavras de Ana Maria 

Milano Silva, que expõe o surgimento das modernas teorias acerca da guarda de 

menores, assim vejamos:  
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Visando a esta última finalidade, de colocar o menor no centro das atenções 
e não exatamente os (sic) interesses dos pais que se encontram em 
conflito, houve necessidade de um estudo conjunto entre juristas, 
psicólogos e sociólogos para buscar uma nova fórmula de comunicação, 
consubstanciando-se no exercício conjunto do poder familiar, considerando-
se a criança como sujeito de direitos civis, humanos e sociais e garantindo-
lhe uma melhor qualidade de relações com seus pais após a dissolução da 
vida em comum da família22.   

 

Foi nesse contexto de aspiração constante ao bem estar da figura do 

menor que, na década de sessenta, do século passado, surgiu, no Direito Inglês, a 

noção de guarda compartilhada (joint custody). Nessa época, houve a primeira 

decisão, o qual inseriu definitivamente o referido instituto na ordem jurídica inglesa e 

que, posteriormente, faria escola na jurisprudência de todo mundo.  

Após a mencionada decisão, que ficou conhecida como Caso Clissold, a 

Court      d´Appel da Inglaterra reconheceu, na decisão Jussa x Jussa, ainda no ano 

de 1972, o valor da guarda compartilhada quando os pais estão dispostos a 

cooperar. Já em 1980, a Court d´Appel denunciou, efetivamente, a teoria da 

concentração da autoridade parental sob os poderes de um só guardião da criança. 

Ademais, no notório caso Dipper x Dipper, citado em boa parte das biografias que 

tratam do assunto, a referida Corte, por meio do juiz Ormond, promulgou uma 

sentença que praticamente encerrou a questão da guarda isolada na história jurídica 

inglesa.  

Nesse diapasão, imperioso destacarmos as concisas palavras de 

Eduardo de Oliveira Leite, através das quais relata a evolução da guarda dos 

menores no Direito britânico, partindo dos tempos em que o pai era proprietário de 

seus filhos, até chegar à origem do  instituto da guarda compartilhada, já nos 

meados do século passado, a saber: 

 

“[...] na Inglaterra o pai sempre foi considerado proprietário de seus filhos, 
logo, em caso de conflito, a guarda lhe era necessariamente concedida. 
Somente no século XIX, o Parlamento inglês modificou o princípio e atribuiu 
à mãe a prerrogativa de obter a guarda de seus filhos e, a partir de então, a 
prerrogativa exclusiva do pai passou a ser atenuada pelo poder 
discricionário dos tribunais. 
Pelo fato da (sic) guarda conferir ao seu titular poderes muito amplos sobre 
a pessoa do filho, a perda desse direito pai se revelou injusta e os Tribunais 
procuraram minorar os efeitos de não-atribuição, através da split order 
(istoé, guarda compartilhada), que nada mais é, senão, um fracionamento 
do exercício do direito de guarda entre ambos os genitores. Enquanto a 

                                                 
22  Op cit., p. 79-80. 
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mãe se encarrega dos cuidados cotidianos da criança, care and control 
(cuidado e controle), ao pai retorna o poder de dirigir a vida do menor, 
custody (custódia). 23 

   

Importa consignarmos que a noção de guarda conjunta, originária na 

Commom Law do Direito Inglês, estendeu-se, inicialmente, à França e ao Canadá, 

firmando jurisprudência em suas províncias e, posteriormente, espalhou-se por toda 

a América do Norte e pelos principais países da Europa. Atualmente, o instituto, 

longe de ser uniforme, vem sendo, em sua essência, aplicado em boa parte dos 

países do ocidente, inclusive no Brasil. 

 

 

3.3 A Evolução da Guarda na Legislação Pátria 

 

 

A guarda de filhos, no início do período republicano brasileiro, era tratada 

como posse de filhos, em decorrência do Decreto nº 181, de 1890. A despeito da 

nomenclatura, herança do então recente período imperial, a posse de filhos traduzia-

se em verdadeira guarda, já que seu emprego se dava em caso de invalidação de 

casamento e dissolução da sociedade conjugal.  

O art. 90 do mencionado decreto, delimitava os conceitos de cônjuge 

culpado e cônjuge inocente. Ao último deveria ser concedida a guarda dos filhos 

comuns e menores, enquanto aquele apenas contribuiria financeiramente com a 

prole. Verifiquemos o artigo sob análise, visto sua imensa importância histórica, in 

litteris: 

 

Artigo 90: A sentença de divórcio mandará entregar os filhos comuns e 

menores ao cônjuge inocente e fixará a cota com que o culpado deverá 

concorrer com a educação deles [...]   

 

Impende destacarmos o mencionado dispositivo, porquanto inova, em 

harmonia com a República Nova que àquela época surgira, o pensamento jurídico 

no País. Outrora, como já analisamos, o pai, chefe da família, era normalmente o 

detentor da guarda de seus filhos. Com a evolução sócio-econômica, permeada 

                                                 
23  Op cit., p. 266 . 
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essencialmente pela Revolução Industrial, a figura materna passou a ser a principal 

responsável pela criação dos menores, sendo alvo de maior proteção jurídica. Desse 

modo, a disciplina legal da guarda buscou atender aos anseios vigentes à época. 

Posteriormente, o Código Civil de 1916 timidamente inovou na disciplina 

da guarda. Orientava que, no caso de dissolução pacífica do casamento, seria 

respeitado o que os cônjuges acordassem sobre a guarda dos filhos; ao passo que, 

nos casos de ruptura do casamento por culpa de um ou de ambos os cônjuges, o 

magistrado, atendo-se à idade e ao sexo dos filhos, decidiria acerca  da concessão 

da guarda. Nesse particular, de grande valia são as palavras de Ana Maria Milano 

Silva, vejamos: 

 

O esquema a ser seguido e respeitado, ocorrendo a separação, seria o 

seguinte: [...] havendo cônjuge inocente, com ele os filhos menores ficariam; 

sendo ambos culpados, com a mãe ficariam as filhas menores e os filhos 

até 6 (seis) anos, os quais, após essa idade, passariam à guarda do pai; os 

filhos menores, mas com mais de 6 (seis) anos passavam à guarda direta 

do pai; havendo motivos graves, o juiz, a bem dos filhos, poderia regular a 

guarda de maneira diferente.24 

 

Constata-se, a partir do exposto, que o Código Civil revogado preocupou-

se com garantir a guarda dos filhos em tenra idade à mãe, vista à época como mais 

habilidosa e responsável no trato e na educação deles.  

Com o advento do Estatuto da Mulher Casada - Lei nº 4.121/62 –, houve 

uma modificação no que tange à guarda dos menores, nos casos de desquite 

litigioso, porém, não no amigável. Por essa alteração, não mais era cabível ao 

magistrado observar o sexo e a idade do filho no caso de culpa de ambos os 

cônjuges, ficando, em regra, os filhos menores sob a guarda da mãe.  

Contudo, ao alvedrio do magistrado, nos casos em que nenhum dos 

progenitores revelasse plenas condições para a guarda, essa poderia ser concedida 

a uma pessoa da família de qualquer dos cônjuges que se mostrasse idônea para 

tanto, sendo assegurado o direito de visita aos pais. 

Por sua vez, a Lei do Divórcio – Lei 6.515/77 – revogou algumas das 

disposições constantes da lei civil então vigente. Houve a absorção, pelo Código 

                                                 
24  Op cit., p. 42.  
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Civil de 1916, de dispositivos a serem seguidos quanto à guarda dos filhos menores 

na ocorrência da dissolução da sociedade conjugal.  

Nesse contexto, importante observamos o art. 9º, da mencionada lei, a 

saber: No caso de dissolução da sociedade conjugal pela separação judicial 

consensual (art. 4º), observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre a guarda dos 

filhos. 

 Observa-se que o artigo transcrito repete o disposto no revogado art. 

325, do Código de 1916. No mesmo passo, os arts. 326 e 327, também revogados, 

foram repetidos no artigo 10 e seus parágrafos e no artigo 13, da Lei do Divórcio, 

assim vejamos tais dispositivos, in verbis: 

 

Art 10 - Na separação judicial fundada no " caput " do art. 5º, os filhos 

menores ficarão com o cônjuge que a não houver dado causa.  

§ 1º - Se pela separação judicial forem responsáveis ambos os cônjuges; os 

filhos menores ficarão em poder da mãe, salvo se o juiz verificar que de tal 

solução possa adv prejuízo de ordem moral para eles.  

§ 2º - Verificado que não devem os filhos permanecer em poder da mãe 

nem do pai, deferirá o juiz a sua guarda a pessoa notoriamente idônea da 

família de qualquer dos cônjuges.  

 

 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.  

 

Acerca dos critérios tratados nas disposições da Lei do Divórcio, 

imperioso observarmos a análise de Waldir Grisard Filho, senão vejamos: 

 

 (...) todos esses critérios são gerais e abstratos. O legislador partiu do 

princípio de que seriam os mais adequados para atender os interesses dos 

filhos menores. Tais interesses, e não a autoridade paterna, são o eixo de 

todo o problema. Eles limitam até a livre avença dos pais em uma 

separação consensual, podendo o juiz recusar sua homologação se restar 

comprovado que a convenção não preserva suficientemente os interesses 

dos filhos na dicção do artigo 34, § 2º. O direito de visita, e o de ter os filhos 

em sua companhia e de fiscalizar-lhes sua manutenção e educação foram 
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ampliados pelo art. 15, como foram estendidas, através do artigo 16, todas 

as disposições referentes a guarda de filhos menores e maiores inválidos.25  

 

Salienta-se que a proteção aos interesses dos filhos menores e dos 

maiores incapazes já era a grande preocupação do legislador àquela época, 

prescindindo, não raras as vezes, no caso concreto, da própria autoridade paterna. 

Demais disso, a Constituição Federal de 1988, bem como o Estatuto da 

Criança e Adolescente inseriram fundamentos no ordenamento brasileiro essenciais 

à evolução da consciência de resguardo aos interesses do menor, os quais 

contribuíram sobremaneira para a evolução do instituto da guarda, desencadeando, 

inclusive, a positivação da guarda compartilhada. A primeira, através dos direitos 

fundamentais delineados em seu art. 227, quais sejam, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar, priorizou o direito da criança em detrimento 

daquele de qualquer outro indivíduo. Já o ECA, como bem assevera Ricardo 

Rodrigues Gama: trouxe influências estruturais importantes e isso começa com o 

fato de a guarda ser dirigida à criança ou ao adolescente [...]26 

Nessa esteira, o novel Código Civil, em compasso com a moderna 

sociedade do século XXI, atribuiu inúmeras e profundas alterações ao instituo da 

guarda, tratado nos artigos 1.583 a 1.590. A inovação mais substancial referia-se à 

abolição do impedimento ao genitor, que deu causa à separação, obter a guarda de 

seus filhos menores.  

Assim, independentemente da forma de dissolução da sociedade ou do 

vínculo conjugal, o filho poderia ter sua guarda concedida a qualquer dos cônjuges, 

observando-se sempre o que eles acordassem. É o que depreendemos a partir da 

leitura do art. 1.583, hoje revogado, vejamos: No caso de dissolução da sociedade 

ou do vínculo conjugal pela separação judicial por mútuo consentimento ou pelo 

divórcio direto consensual, observar-se-á o que os cônjuges acordarem sobre a 

guarda dos filhos. 

A partir da interpretação do dispositivo transcrito, que conferia aos pais 

ampla liberdade no trato da guarda de seus descendentes, respeitável doutrina 

                                                 
25  GRISARD, Waldir Filho. Guarda Compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. 
São Paulo: Revista dos Tribunais. 2000, p.51 
26  Op cit., p. 12.  
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passou a considerar possível a instituição da guarda compartilhada, devendo os 

juízes serem compelidos a homologar esse modalidade de guarda.  

Entrementes, o Poder Judiciário pátrio resistiu bastante ao efetivo 

reconhecimento da guarda compartilhada, alegando a ausência de normatização 

suficiente a respaldar o instituto. Por outra senda, alguns tribunais da Federação 

passaram a permear seus julgados com inovadoras decisões a favor do 

compartilhamento da guarda. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como um 

dos pioneiros desse entendimento, destacou-se na aplicação jurisprudencial do 

instituto, assim vejamos (grifamos): 

 

GUARDA  COMPARTILHADA . CABIMENTO.  

Tendo em vista que o pai trabalha no mesmo prédio q ue a infante, 

possuindo um contato diário com a filha, imperioso se mostra que as 

visitas se realizem de forma livre, uma vez que a p rópria genitora 

transige com a possibilidade da ampliação das visit as. Agravo provido, 

por maioria, vencido o Relator.27 

 

Nessa esteira, o entendimento majoritário da mais abalizada doutrina 

voltou-se a conceber a viabilidade da guarda compartilhada, bem como decisões 

concessivas dessa modalidade de guarda passaram a ser constantes na maioria das 

Cortes do País. Assim sendo, nossos legisladores, atentos aos anseios da 

comunidade jurídica e cientes das mutações sociais, aprovaram o texto da Lei nº 

11.698/08, após a tramitação por mais de 5 (cinco) anos do Projeto de Lei nº 

6.350/02, apresentado, em regime de urgência, inicialmente pelo deputado Tilden 

Santiago. Nesse sentido, imperioso conferirmos as palavras de Ricardo Rodrigues 

Gama, in litteris: 

 

Em 13 de junho de 2008, o Presidente da República sancionou o Projeto de 

Lei nº 6.350, de 21 de fevereiro de 2002, anteriormente aprovado pela 

Câmara dos Deputados e Senado Federal, instituindo a guarda no Brasil 

pela via legislativa, uma vez que o ingresso da guarda compartilhada no 

ordenamento jurídico brasileiro foi por meio da doutrina e da jurisprudência. 

A Lei nº 11.698, de 13 de junho de 2008, acompanhou a orientação 

jurisprudencial e admite a guarda compartilhada somente em caso de 

                                                 
27  TJRS,  Agravo de Instrumento Nº 70018264713,  Sétima Câmara Cível,  Relator Vencido: 
Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Redator para Acordão: Maria Berenice Dias, julgado em 
11.04.07. 
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consenso dos pais. Além desse consenso da mãe e do pai, segue a 

exigência de intervenção judicial com a homologação de tal acordo 

extrajudicial ou mesmo da transação processual. 28 

 

 

Em virtude de tal lei, o art. 1.583 passou a ter nova redação, prevendo 

expressamente o instituto da guarda compartilhada, a saber (grifamos)   

 

Art. 1.583.  A guarda será  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 responsabilização conjunta e o exer cício de direitos e 

deveres do pai e da mãe  que não vivam sob o mesmo teto, concernentes 

ao poder familiar dos filhos comuns.  

§ 2o  A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores 

condições para 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.  

§ 3o  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 

supervisionar os interesses dos filhos. 

§ 4o  Vetado.  

 

A mesma lei ainda alterou a redação do art. 1584. Originariamente, esse 

dispositivo previa que, no caso de separação judicial ou divórcio, sem que houvesse 

consenso entre as partes quanto à guarda dos filhos, seria ela atribuída àquele que 

revelasse melhores condições para exercê-la. E complementava seu parágrafo 

único, atribuindo poderes ao magistrado para conceder a guarda a uma terceira 

pessoa que revelasse compatibilidade com a natureza da medida, na eventualidade 

de haver impossibilidade do pai ou da mãe. Hoje, com um conteúdo bem mais 

detalhado, o dispositivo passou a ser assim apresentado: 

 

Art. 1.584.  A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:  

                                                 
28  Op cit., p. 48. 
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I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em 

ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável 

ou em medida cautelar;  

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou 

em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e 

com a mãe.  

§ 1o  Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o 

significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de 

deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo 

descumprimento de suas cláusulas.  

§ 2o  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 

filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada.  

§ 3o  Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de 

convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento 

do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional 

ou de equipe interdisciplinar.  

§ 4o  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.  

§ 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.  

 

Importa ressaltar que o instituto da guarda compartilhada, bem como a Lei 

11.698/08, o projeto de lei que lhe deu origem e as alterações dela advindas serão 

minuciosamente detalhadas no próximo capítulo. 

Os demais artigos que tratam da guarda no Código Civil de 2002 

permaneceram com suas redações originais. Assim, vale destacar que a guarda dos 

filhos menores, que é estendida àqueles maiores incapazes, não será retirada de 

qualquer dos pais no caso de eles contraírem novas núpcias, salvo, obviamente, se 

derem motivos para tanto e, ainda, apenas por meio de mandado judicial.  

No mesmo passo, o poder familiar do cônjuge que não detiver a guarda 

do menor, como noutrora delineado, permanece intacto, podendo visitá-lo e tê-lo em 

sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, 

bem como fiscalizar sua manutenção e educação. 
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3.4 Interesse do Menor: Imprescindível à Atribuição  da Guarda 

 

A questão do interesse do menor como prioridade para a atribuição da 

guarda, conforme já aduzimos, emergiu com a evolução social, tendo como 

conseqüência a vasta inovação legislativa.  

Com efeito, a guarda foi sendo regulada por várias legislações 

específicas, como o Código dos Menores, Lei do Divórcio, Estatuto da Criança e do 

Adolescente, sempre priorizando a figura do menor. A própria Constituição da 

República, através dos direitos fundamentais destacados no art. 227 – direito à vida, 

à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

dignidade, ao respeito, à liberdade, e à convivência familiar e comunitária –, 

contribuiu sobremaneira para exaltação dos filhos em detrimento, não raras vezes, 

dos interesses egoísticos dos pais.    

A palavra interesse, no sentido que aqui almejamos, engloba uma vasta 

gama, absorvendo interesses materiais, morais, emocionais e espirituais dos 

menores. Logo, os casos concretos que envolvem o tema revelam-se de alta 

complexidade, exigindo do magistrado a aferição de inúmeros critérios. 

Na prática, os meios de apreciação de que se servem os juízes para 

determinar o mencionado interesse do menor, basicamente, refletem-se na 

manifestação da vontade dos pais, no caso de haver acordo, o recurso à assistência 

social e, excepcionalmente, os sentimentos expressos pela criança. 

O acordo entre os pais, como bem assevera Eduardo de Oliveira Leite, 

continua sendo o melhor elemento de convencimento do juiz, partindo-se do 

pressuposto de que ninguém melhor que os pais conhece seus filhos e sabe o que é 

melhor para o futuro dos mesmos29. Todavia, o artigo 13º, da Lei do Divórcio alerta 

que 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. Assim, o fundamento desse critério é o caráter de sujeito de direito que 

possui o menor, merecendo proteção, assistência e educação, e nunca objeto de 

direito de seus pais, como outrora foi considerado.  

No mesmo sentido, destaca-se o artigo 6º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o qual prevê que, na interpretação dessa lei, levar-se-ão em conta os 

                                                 
29   Op cit., p. 198. 
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fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento. Esse dispositivo, instrumento normativo para a 

efetivação do princípio do melhor interesse da criança, embasou inúmeras decisões 

jurisprudenciais, senão vejamos uma delas (grifo nosso):   

 

ECA. MEDIDA PROTETIVA. GUARDA. DISPUTA DA GENITORA COM A 

AVÓ MATERNA E O GENITOR. ALTERAÇÃO. CABIMENTO. 1. Em regra 

os filhos devem ser cuidados pelos pais e as altera ções de guarda 

somente devem ser deferidas quando presente prova d a necessidade 

da mudança, em razão de fato grave . 2. Havendo prova segura de que a 

genitora não possui condições de cuidar das filhas  e que a avó vem 

exercendo com exclusividade a guarda de duas netas e o genitor de uma 

das três filhas, cabível o deferimento da guarda definitiva em favor  

destes 30.  

 

 

Ademais, ressalta-se que a oitiva dos menores para a concessão da 

guarda revela-se um critério bastante delicado a ser aferido pelo magistrado. 

Efetivamente, importa salientar que é  preferível consultar a vontade do menor, 

entretanto, não é aconselhável atribuir a ele a escolha de qual dos genitores será 

atribuída sua guarda. Assim, não deverá estar o magistrado adstrito a decidir pela 

preferência manifestada eventualmente pela criança, caso constate que houve 

alguma influência de qualquer dos pais nessa escolha. 

Por outro lado, o fato de o juiz ouvir o menor, a fim de avaliar o que ocorre 

no ambiente familiar, pode gerar efeitos nocivos, porquanto a sua idade, o meio 

social, a formação escolar e várias outras circunstâncias acabam por influir em seu 

depoimento. Desse modo, a oitiva dos filhos em juízo é admitida processualmente 

como exceção, sob pena de não se priorizar seus interesses adequadamente. Por 

tais motivos, a doutrina e a jurisprudência recomendam o afastamento dos filhos dos 

conflitos judiciais que envolvem seus pais, quando não se revelarem essenciais. 

O último critério, qual seja, o recurso à assistência social, sobressai-se 

como um meio de extrema eficácia levado ao talante dos magistrados, a fim de 

                                                 
30  TJRS, Apelação Cível Nº 70023598451, Sétima Câmara Cível, Relator: Sérgio Fernando de 
Vasconcellos Chaves, julgado em 13/08/2008 
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auxiliá-los em suas decisões concessivas da guarda. Assim, através da preciosa 

colaboração de profissionais, tais como assistentes sociais e psicólogos, pode o juiz 

obter uma análise aprofundada das partes envolvidas na lide, facilitando 

sobremaneira seu árduo encargo.  

Todavia, a despeito da extrema importância desses profissionais no 

âmbito do Direito de Família, eles vêm sendo negligenciados pela maioria dos 

nossos tribunais, esbarrando, especialmente, na ignorância acerca das relevantes 

contribuições sociais que eles proporcionam. 

Vale, por fim, salientar que, nas hipóteses de casais que possuem vários 

filhos, é aconselhável que as guardas deles sejam atribuídas ao mesmo genitor. É 

importante manter os irmãos unidos na delicada situação de afastamento por que 

passa a família. 

 

 

3.5 Os Diversos Modelos de Guarda 

 

 

É importante conhecermos os vários modelos de guarda, a fim de facilitar 

a deliberação acerca do modelo mais adequado a determinado e específico caso de 

família, sempre almejando adaptá-lo ao término do vínculo do casal. Assim, além da 

guarda única, também conhecida como tradicional, há mais quatro modelos, quais 

sejam, guarda alternada ou partilhada, guarda dividida, aninhamento ou nidação e 

guarda compartilhada.  

No Brasil, a despeito da aprovação da lei sobre a Guarda Compartilhada, 

a guarda única, exclusiva a um só genitor, ainda é a predominante. Nessa espécie 

de guarda, um dos pais detém tanto a guarda física, que é a de quem possui a 

proximidade diária do filho, como a guarda jurídica, aquela conferida a quem dirige e 

decide as questões que envolvem o menor. No nosso país, sempre preponderou a 

guarda instituída à mãe, entretanto, nos últimos anos, a concessão da guarda 

paterna vem se avultando, devido às transformações sociais e familiares por que 

passa a sociedade moderna, como alhures já ressaltado. Nesse contexto, a fim de 

ilustrarmos a assertiva, imperioso consignarmos algumas ponderações de Ana Maria 

Milano Silva, a saber: 
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Acompanhando a sistemática diferenciada da sociedade sempre em 

evolução, as decisões judiciais também começaram a se fundamentar nos 

novos papéis que homens e mulheres estavam desempenhando na família 

e na própria sociedade, passando a conferir a guarda dos filhos aos pais 

mais vezes, devido ao gradual desaparecimento da mãe tradicional, 

totalmente dedicada ao cuidado dos filhos. Por isso, os homens com 

empregos de horário flexível, que já cuidavam dos filhos antes da 

separação do casal, passaram a receber o beneplácito judicial de poderem 

assumir a guarda destes. 

A revista Época, em sua edição nº 497, de 23 de novembro de 2007, 

revelava, de acordo com uma pesquisa do Ibope, realizada no mês de 

outubro daquele ano, as novas características do pai brasileiro moderno: 

52% disseram que podem – e gostam de – cuidar da casa e das crianças31. 

 

A guarda alternada, por sua vez, raramente é concedida por nossos 

tribunais, tendo vez apenas quando pleiteada pelas partes. Tal guarda é 

caracterizada pela possibilidade de cada um dos pais deter a guarda do filho 

alternadamente, em períodos pré-estabelecidos, que podem variar de um ano 

escolar, um mês, uma semana, ou mesmo uma repartição organizada dia a dia.  

Desabona-se a guarda partilhada pelo fato de revelar-se como uma 

grotesca divisão pela metade, na qual os pais são obrigados a dividir 

eqüitativamente o tempo de convívio com os filhos. Nesse diapasão, afere-se um 

território fértil para a existência de conflitos, já que ao menor, alvo de uma infinidade 

de mudanças, torna-se deveras impraticável a consolidação dos hábitos, valores e 

padrão de vida, culminando, não raras as vezes, na formação de uma personalidade 

instável.    

A guarda dividida, também pouco praticada em nosso país, sobressai-se 

quando o menor vive em um lar fixo, determinado, onde recebe visitas periódicas do 

pai ou da mãe, o qual não detém a guarda. Sobre a inconveniência dessa 

modalidade de guarda, pertinentes são as colocações de Waldeir Grisard Filho, 

senão vejamos: 

 

[...] é o sistema de visitas que tem efeito destrutivo sobre o relacionamento 

entre pais e filhos, uma vez que propicia o afastamento entre eles, lento e 

gradual, até desaparecer. Ocorrem encontros e repetidas separações. São 

                                                 
31  Op cit., p. 78. 
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os próprios pais que contestam e procuram novos meios de garantir uma 

maior e mais comprometida participação na vida dos filhos depois de finda a 

sociedade conjugal32. 

 

Já pela guarda por aninhamento ou nidação, originária do direito 

americano – lá conhecida como birds nest theory –, os filhos residem sempre em 

casa fixa, sendo que os pais se revezam mudando para casa onde vivem as 

crianças em períodos alternados. Constata-se que, na sociedade em que vivemos, 

tal modelo de guarda reputa-se impraticável. 

Por fim, na guarda compartilhada, há simultaneidade de convivência dos 

envolvidos no exercício da guarda. Permite que os filhos vivam em estreita relação 

com o pai e a mãe, havendo uma co-participação, em igualdade de direitos e 

deveres.  

Embora o conceito de guarda compartilhada seja utilizado muitas vezes 

de forma precipitada por boa parte dos operadores do Direito como sinônimo de 

guarda partilhada, denota-se que tais institutos são deveras distintos. Com efeito, na 

guarda alternada, como se vislumbra em sua própria denominação, há uma 

alternância da guarda material e jurídica entre os pais; de sorte que, na guarda 

compartilhada, não existe essa alternância, e sim divisões idealizadas das 

responsabilidade parentais. 

Salienta-se que a guarda compartilhada tem sua gênese baseada na 

sobreposição dos interesses dos filhos em relação aos dos próprios pais, 

possibilitando o exercício efetivo do poder familiar em detrimento de quaisquer 

óbices que porventura a relação desses possa proporcionar. 

 

 

 

                                                 
32  Op cit., p. 108. 
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4 A GUARDA COMPARTILHADA 

 

4.1 A Guarda Compartilhada Antes do Advento da Lei 11.698/2008 

 

 

Vale repisar que a guarda compartilhada teve sua gênese na Common 

Law do Direito Inglês, na década de sessenta, do século XX, onde se chamava joint 

custody. Entretanto, apenas nos últimos trinta anos, o instituto vem se firmando na 

rotina jurídica de outros países, especialmente naqueles situados na América do 

Norte e na Europa.  

No Brasil, a guarda conjunta passou a ser debatida de forma mais intensa 

a partir da promulgação da nossa Carta Cidadã, em 1988. À época, os operadores 

do Direito de visão mais progressista vislumbraram a possibilidade de aplicação da 

guarda compartilhada, em virtude do que almejavam determinados dispositivos 

constitucionais.  

Dentre esses dispositivos, foram mencionados o art. 5º, o qual preconiza 

a absoluta igualdade entre o homem e a mulher, assim como o § 4º do art. 226, que 

ressalta que os direitos pertinentes à sociedade conjugal devem ser exercidos de 

forma igualitária entre os cônjuges. O art. 227, também lembrado, prioriza a proteção 

à criança. A seu rigor, o art. 229 confere aos pais o dever de assistir, criar e educar 

os filhos.  

Ademais, com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, 

avultaram-se os fundamentos jurídicos através dos quais determinados juristas 

justificavam a guarda compartilhada. Além do caput do art. 4º, que transmite o 

mesmo regramento do artigo 227, da Constituição Federal, destacam-se os 

seguintes:  

 

Art. 6º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins sociais a que 

ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais 

e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como 

pessoas em desenvolvimento. 

 

Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: 

[...] 

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação 
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Art. 22. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de 

cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. 

   

A Lei 9.278/96, que veio a regular o §3º do art. 226, coloca, em seu art. 

2º, caput, que São direitos e deveres iguais dos conviventes [...] III -  guarda, 

sustento e educação dos filhos comuns. 

A despeito dos dispositivos mencionados, a grande maioria dos 

magistrados recusava-se a aplicar a guarda compartilhada. Eles argumentavam que 

faltava uma legislação específica que tratasse do assunto. Com efeito, no Código 

Civil de 1916 e, mesmo no Código Civil de 2002, havia uma lacuna nesse sentido. 

Contudo, alguns precedentes jurisprudenciais, conforme demonstramos, 

passaram a acatar, o instituto quando era pleiteado em comum acordo pelas partes. 

Nesse sentido, Ana Maria Milano e Silva fundamentava concisamente seu 

posicionamento a favor da concessão da guarda compartilhada apesar de, à época, 

não haver um lei que tratasse do tema, in verbis: 

 

a) O vínculo parental, deveres e direitos referentes aos mesmos, não acaba 

com a extinção do vínculo conjugal, pois ainda persistirá o poder familiar 

(pátrio poder do Código Civil de 1916) 

b) A guarda conjunta encontra possibilidade de aplicação quando os pais a 

indicarem, verificando o juiz que os filhos se beneficiarão com esse modelo, 

mesmo que ainda não haja expresso dispositivo legal a seu respeito. 

c) A guarda dos filhos pode ser por aceitação dos pais, depois de 

esclarecidos pelo juiz, quando afere que há possibilidade de ambos em 

assumi-la. A imprescindibilidade de o juiz sopesar e dissecar pormenores 

da situação familiar submetida à sua apreciação e assim possuir melhores 

elementos para a orientação às partes garantirá a justeza e viabilidade no 

acordo de vontades dos pais, que sempre produzirá melhores efeitos o 

peso de uma decisão judicial. 

 

Ademais, objetivando a concessão da guarda compartilhada, verdadeiras 

batalhas judiciais de alguns pais foram travadas. Assim, petições de advogados 

fundamentando a viabilidade do instituto, com o respaldo doutrinário, e a aferição de 

esparsas decisões judiciais as abraçando, reputam-se como verdadeiros 

documentos históricos, os quais foram imprescindíveis à normatização desse 
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modelo de guarda no Brasil. Nesse contexto, é que passamos a analisar os 

próximos tópicos. 

 

 

4.2 Projeto de Lei 

 

 

O primeiro projeto de lei que almejou a instituir a guarda compartilhada no 

ordenamento jurídico pátrio surgiu no início ano de 2002, data da promulgação do 

novo código civil. Foi proposto pelo então deputado Feu Rosa, sendo denominado 

Projeto Feu Rosa, no que recebeu a numeração Projeto de Lei nº 6.315/02.  

O projeto Feu Rosa, basicamente, definia de forma simplória o instituto da 

guarda compartilhada, bem como indicava os requisitos para que o juiz pudesse 

fixá-lo no caso concreto.  

A doutrina atribui o seu fracasso à tentativa por parte dos legisladores de 

não contemplar, no texto do Código Civil de 2002, matérias controvertidas. Nesse 

sentido, enfatiza Ricardo Rodrigues Gama que todos os temas polêmicos e 

inovadores que pudessem gerar debates infindáveis não foram incluídos no Código 

Civil de 2002, daí não ser tentado incluir dispositivos que pudessem regrar a guarda 

compartilhada33. 

Apesar de não ter sido aprovado como lei, o mencionado projeto tem uma 

grande importância histórica, pois contribuiu imensamente para o amadurecimento 

da matéria em nosso parlamento.  

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 6.350, de 21 de fevereiro de 2002, 

apresentado pelo Deputado Tilden Santiago, tornar-se-ia o esboço da recém 

promulgada Lei 11.698/2008. Seguindo a orientação do projeto Feu Rosa, porém, de 

modo mais complexo, definiu guarda compartilhada e estabeleceu os requisitos para 

sua concessão judicial. 

O Projeto Tilden Santiago foi, primeiramente, aprovado pela Câmara dos 

Deputados. Contudo, enviado ao Senado Federal, na Comissão de Constituição e 

Justiça, o senador Demóstenes Torres, relator do projeto, apresentou um 

substitutivo com correções e adequações à redação original. Importante salientar 

                                                 
33   Op cit., p. 59. 
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que as alterações propostas foram providenciais, trazendo mais detalhes acerca do 

instituto tratado. 

Posteriormente, após sua aprovação pelo Senado, em virtude de ter 

sofrido alterações, o projeto retornou à Câmara dos Deputados. No plenário, já 

denominado Projeto de Lei da Câmara nº 58, foi aprovado em 20 de maio de 2008.  

Por fim, o Projeto de Lei nº 6.350, aperfeiçoado pelo Projeto Substitutivo 

do Senado, foi sancionado pelo Presidente da República em 13 de junho de 2008, 

convertendo-se na Lei nº 11.698, a Lei da Guarda Compartilhada. Ressalta-se que 

foi vetado, através da Mensagem de Veto nº 368, o § 4o, do art. 1.583, do Código 

Civil, tendo como embasamento a contrariedade ao interesse público e a imprecisão 

técnica do dispositivo, o qual se apresentou incompatível com a sistemática 

processual vigente. 

 

 

4.3 As alterações 

 

 

A Lei 11.698/08, conforme já mencionado, alterou os artigos 1.583 e 

1.584, do Código Civil de 2002. Implementou algumas significativas mudanças em 

sua redação, fundamentais à efetiva sedimentação da guarda compartilhada no 

cotidiano das nossas decisões judiciais. Assim, não mais poderá subsistir o 

argumento judicial de sua negativa a priori, com fundamento na inexistência de lei a 

respeito, como ocorria antes34. 

Destarte, imperioso consignarmos, a título de exemplo, alguns arrestos 

dos tribunais pátrios, os quais já se fundamentam na nova Lei da Guarda 

Compartilhada, senão vejamos (grifamos): 

 

EMENTA: CONSTITUCIONAL E CIVIL - AÇÃO DE GUARDA DE MENOR - 
GUARDA COMPARTILHADA - RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS 
GENITORES - IMPOSSIBILIDADE - RISCO DE OFENSA AO PRINCÍPIO 
QUE TUTELA O MELHOR INTERESSE DO INFANTE - PROCEDÊNCIA 
DO PEDIDO - PROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO 
ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 1.583  E 1.584 
DO CÓDIGO CIVIL, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.69 8/2008.  
A guarda compartilhada não pode ser exercida quando os guardiões 
possuem uma relação conflituosa, sob o risco de se comprometer o bem-
estar dos menores e perpetuar o litígio parental. Na definição de guarda de 

                                                 
34   Op cit., p. 99. 
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filhos menores, é preciso atender, antes de tudo, aos interesses deles, 
retratado pelos elementos informativos constantes dos autos.35  

 

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. GUARDA DO FILHO 
MENOR. DEFERIMENTO DE FORMA COMPARTILHADA.  
Se a guarda do infante já vem sendo exercida de forma compartilhada entre 
os litigantes, sendo que a genitora/apelante, inclusive, está residindo 
juntamente com o filho e o ex-companheiro, conforme consta dos estudos 
sociais e psicológicos, e, conforme eles próprios relatam em seus 
depoimentos pessoais, não há porque atribuí-la exclusivamente a um dos 
genitores, devendo ser estabelecida na forma do art. 1.584, § 2.º do 
CC/02, com a redação que lhe deu a Lei n.º Lei n.º 11.698/2008. 
Apelação parcialmente provida.36 

 

 

Nessa esteira, vale ressaltar que a definição do instituto vem 

explicitamente delineada na lei, especificamente na segunda parte do § 1
o
, art. 

1583. Dela podemos depreender que a guarda compartilhada trata-se de um 

sistema pelo qual os pais, no caso de ruptura conjugal ou da convivência, são co-

responsáveis por todos os direitos e deveres que emergem do poder familiar sobre 

os filhos comuns. Essa definição coaduna-se com o amadurecimento da guarda 

conjunta não apenas no Brasil, mas também em vários países do mundo, em 

conformidade com o que acenamos em outra oportunidade. 

Preconiza a lei, ainda, que o magistrado deve explicitar às partes, durante 

a audiência de conciliação e julgamento, o significado da guarda compartilhada, 

evidenciando a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos 

genitores, bem como as sanções impostas pelo descumprimento de suas cláusulas 

(art. 1584, § 1
o
).  

Por sua vez, o § 2
o

 do art. 1584, orienta que, caso as partes não 

cheguem a um acordo acerca da guarda dos filhos, deve o magistrado, sempre que 

possível, estabelecer a guarda compartilhada. Contudo, se essa solução não se 

reputar viável, será atribuída a espécie de guarda que melhor se compatibilize com o 

interesse da criança. 

                                                 
35  TJMG, Apelação Cível nº. 1.0775.05.004678-5/001, Relator: Dorival Guimarães Pereira, julgado em 
07/08/2008. 
36  TJRS, Apelação Cível Nº 70025812355, Oitava Câmara Cível, Relator: José Ataídes Siqueira 
Trindade, julgado em 09/09/2008 
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Essa é a interpretação que consideramos a mais adequada para o 

dispositivo, visto que a expressão sempre que possível denota que o juiz, ao 

perceber que as partes encontram-se sob o estigma do litígio, deverá ter bastante 

cautela em impor a guarda conjunta.  

Assenta-se, assim, que há uma imensa dificuldade em aplicar essa 

modalidade de guarda quando não houver diálogo entre os pais. Nessa direção, 

Décio Luiz José Rodrigues ousa – a nosso ver, de forma providencial – quando 

considera que a concessão da guarda compartilhada, com o advento do artigo ora 

tratado, passa a ser regra geral. Vejamos, então, sua opinião: 

 

[...] em havendo divergência entre os genitores a respeito da guarda ser 

unilateral ou compartilhada, será sempre aplicada, pelo Juiz, a guarda 

compartilhada, conforme artigo 1.584, parágrafo segundo, do Código Civil, 

“id est” , a guarda compartilhada passa a ser a regra geral  do tipo de 

guarda a ser aplicado aos genitores, mas sem embargo de, caso a caso, 

verificar-se o preenchimento daqueles atributos (o afeto, a saúde e 

segurança e a educação, sem se olvidar do poder de supervisão do outro 

genitor) pelos genitores ou por um só deles, caso em que a guarda será 

unilateral. (original com grifos)37 

 

Acrescenta-se que, no ato do estabelecimento das atribuições da guarda 

a cada um dos pais, bem como na indicação dos períodos de convivência sob a 

guarda compartilhada, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento do Ministério 

Público, basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar (§ 

3o do art. 1584, CC/02). 

Outra inovação trazida pelo legislador acena, na eventualidade de 

alterações ou descumprimento imotivado de cláusulas da guarda compartilhada ou 

unilateral, à aplicação de sanções. Essas sanções, basicamente, resumem-se na 

redução das prerrogativas daquele que detiver a guarda, com a possibilidade de 

redução do tempo de convivência do filho (§ 4o do art. 1584, CC/02).    

A par de toda a evolução legislativa da guarda compartilhada no Brasil, 

desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, perpassando pelos 

dispositivos infraconstitucionais, até aportarmos nas oportunas inovações trazidas 

                                                 
37  RODRIGUES, Décio Luiz José. Guarda Compartilhada Lei nº 11.698 de 13 de junho de 2008. 1. 
ed. Imperium: São Paulo. 2009, p. 66. 
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ao Código Civil de 2002 pela Lei da Guarda Compartilhada, cabe-nos, agora, 

dissecar esse instituto, ressaltando todas suas nuanças e formas, aprofundando-nos 

na análise de seus aspectos mais relevantes.  

 

4.4 Análise da Guarda Compartilhada 

 

 

As consideráveis mutações pelas quais vem passando a família desde 

meados do Século XX  têm implicado alguns efeitos negativos, dentre eles, releva-

se o afastamento dos filhos, em regra, da figura paterna. Assim, observa-se um 

delicado quadro onde o indivíduo nasce no contexto de sua família, com a qual 

convive por anos em estrutura harmônica, mas é surpreendido pelo fim do 

relacionamento dos pais. 

A primeira impressão é de um vazio na figura da família, entidade de 

fundamental importância ao desenvolvimento da criança e do adolescente. Empós, 

evolui para uma sensação de distanciamento de um dos pais, transpassando, como 

resultado inevitável, para o sentimento de abandono e sofrimento. 

Em meio a esse nocivo contexto, é que se insere a guarda compartilhada, 

como uma arma efetiva para amenizar os efeitos quase sempre traumáticos de uma 

separação. Tal instituto é de grande valia no sentido de, não obstante os pais não 

estarem mais unidos, o relacionamento paterno-filial e materno-filial permanecer 

“inalterado”. 

É importante salientar que não há um modelo padrão de guarda 

compartilhada. O arranjo ideal deve ser aquele que busca o melhor interesse do 

menor, sempre privilegiando o bem estar, a educação, a saúde e o desenvolvimento 

como um todo. Nesse sentido, Ana Maria Milano Silva destaca que, a despeito de o 

instituto em análise ser organizado de forma livre, deve sempre favorecer a criança, 

senão vejamos: 

 

Os sentimentos de responsabilidade e de solidariedade devem ser 

incentivados, organizando-se um modelo de forma livre, mas a favor da 

criança, do jovem e da família, potencializando-se a força nela imanentes, o 

que redundará em menos riscos de marginalização e estigmatização38. 

                                                 
38  Op cit., p. 102. 
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Assim sendo, não há espaço para a disputa entre os pais. A chantagem e 

o jogo de sedução para conquistar o amor do menor não encontra esteio na guarda 

compartilhada. Isso porque, quando o casal opta por esse modelo de guarda, em 

tese, procura afastar as posturas conflituosas porventura existentes, evidenciando 

sempre a troca de entendimentos, a convergência de sentimentos e a reciprocidade. 

Enfim, os pais hão de ter a plena consciência que a busca ao bem-estar dos filhos 

deve suprimir eventuais diferenças, estando acima de tudo. 

Na guarda conjunta, há, efetivamente, a participação dos pais nas 

principais decisões da vida de seus filhos, tendo a virtude de possibilitar àqueles 

permanecerem a agir da mesma forma que na constância do casamento, o que a 

difere sobremaneira da guarda única, tradicional. Acerca dessa proposição, Ricardo 

Rodrigues Gama, ao considerar o compartilhamento da guarda uma forma de evitar 

os efeitos nocivos do término da união dos pais, explicita que: 

 

é cediço que o fim do relacionamento dos pais reflete sobre os filhos de 

forma bastante negativa e isso causa certa carência afetiva nos envolvidos. 

Com a guarda compartilhada, os filhos compreendem melhor que suas 

relações parentais com os pais envolvem outro tipo de afeto que jamais 

encontra seu fim, o amor paterno e o amor materno. Em torno dos filhos, 

visando o desenvolvimento destes, os pais vivem a separação conjugal ou 

convivencial, mas não deixam de lado a responsabilidade que assumiram 

para com os filhos e com a sociedade.39 

 

Outra grande vantagem da guarda compartilhada em relação à guarda 

tradicional refere-se à manutenção do exercício da autoridade de ambos os pais 

sobre as crianças. Com efeito, quando um dos cônjuges exerce o simples direito de 

visita, nota-se que há uma diminuição do rigor de como é tratado o menor, devendo, 

não raras as vezes, aquele que não detém a guarda priorizar momentos de prazer e 

de afeto em detrimento daqueles da disciplina e hierarquia. 

Desse modo, torna-se imprescindível incentivar, sem embargos de termos 

a ciência da imensa dificuldade, o consenso dos pais no que se refere à guarda de 

seus filhos. É comum que os cônjuges em processo de separação divirjam em vários 

aspectos, entretanto, devem sempre almejar a que o rompimento de sua relação 

                                                 
39  Op cit., p. 52. 
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seja o menos traumático possível à figura dos menores. Nesse sentido, observa 

Maria Antonieta Pisano Mota, in litteris: 

 

Faz-se necessário proceder à profilaxia dessas situações, tentando uma 

modificação dos padrões  culturais e das decisões legais a eles atrelados. É 

fundamental que os advogados de família desmotivem os pais de lutar pelo 

filhos nos Tribunais e os ajudem a compreender que um dos genitores 

´ganha`, quem perde é a criança.40 

 

Ademais, ressalta-se que existem estudos os quais demonstram que as 

crianças submetidas ao regime da guarda compartilhada, em regra, nutrem um 

maior desenvolvimento psicoemocional, sendo mais equilibradas do que aquelas 

que desfrutam da guarda única. Nesse sentido, expõe a Revista Veja41 que o Jornal 

Psicologia de Psicologia Familiar dos Estados Unidos traz um estudo que revela que 

estão corretos os pais que dividem a custódia dos filhos. Concluíram os 

pesquisadores que isso faz bem à saúde das crianças, pois, quando elas têm a 

oportunidade de dividir seu tempo de forma equilibrada entre os pais, há uma 

diminuição nas probabilidades de que venham a ter problemas emocionais, de 

comportamento ou de baixa-estima. 

  Não obstante as indiscutíveis virtudes da guarda compartilhada, as quais 

são reconhecidas de modo quase unânime no seio das discussões doutrinárias, há 

autores que vislumbraram desvantagens nesse instituto, especialmente no que 

tange à falta de uma referência residencial, o que pode ensejar uma desordem na 

rotina do menor. Esse entendimento é perfilhado por Ricardo Rodrigues Gama, o 

qual ressalta as conseqüências que a ausência de um lar fixo pode provocar, senão 

vejamos: 

 

A possibilidade de ambientação da guarda compartilhada em duas 

residências pode trazes problemas para os filhos e isso pode ser verificado 

quando a parte psicológica desenvolve sintomas de ausência de referência 

residencial que podem evoluir para a síndrome da desorganização vital. Daí 

por diante, as conseqüências são terríveis para criança e mesmo para o 

adolescente, já que a desordem avança sobre outros grupos de 

                                                 
40  MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Guarda Compartilhada: uma solução possível. Revista Literária 
de Direito. São Paulo: Jurídica Brasileira, n. 9, fev. 1996, p. 19. Bimestral 
41  REVISTA VEJA. São Paulo: Editora Abril, 31.jun.2002, p.103. 
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relacionamento e as lesões são inevitáveis, como a indisciplina escolar, a 

desorganização sentimental, a insubordinação em ambiente laboral, a 

inversão de valores com respeito às ocorrências diárias, a assunção de 

postura combativa, a dificuldade em manter amizades[...]42 

 

 

Por outra senda, Ana Maria Milano Silva considera que as críticas 

atribuídas à guarda conjunta quanto ao entendimento acima esposado são 

realizadas por aqueles que conhecem apenas perfunctoriamente o instituto. Justifica 

sua discordância no fato de que muitos autores confundem aquela modalidade de 

guarda com a guarda alternada. Vejamos, então, seu posicionamento: 

 

À vista das ponderações acima descritas, reafirmamos que as críticas 

direcionadas à guarda compartilhada se inserem mais em relação à guarda 

alternada. O desconhecimento da matéria esconde a essência da guarda 

conjunta, que é preservar o maior interesse da criança e não de seus 

genitores, cabendo a eles o discernimento de que suas desavenças devem 

ser suplantadas em defesa do dos direitos dos filhos. A questão da 

permanência de tempo com cada um pressupõe que o critério assumido 

seja, portanto, o do melhor interesse da própria criança. 

 

Nesse diapasão, é oportuno ressaltar que a guarda compartilhada pode 

ser concedida de modo que a criança possua uma residência (modelo ideal) ou 

mesmo duas, como adiante analisaremos. No primeiro caso, não há o que se 

discutir acerca da dificuldade de sua ambientação. Todavia, na segunda hipótese, 

com a devida vênia ao posicionamento da professora Ana Maria Milano Silva, 

consideramos que o fato de o menor não possuir uma residência fixa reputa-se sim 

como o fator negativo da guarda compartilhada. Tal fator, entretanto, é insuficiente 

para macular o instituto.  

Com efeito, nas várias ocasiões em que a guarda compartilhada é 

concedida, a despeito de sempre almejar ao melhor interesse do menor, tem o 

inconveniente de deixá-lo sem uma referência de ambiente. Ora, a guarda 

compartilhada é a espécie de guarda que mais ameniza os efeitos danosos que uma 

separação pode ensejar na vida de uma criança; não sendo, porém, capaz de 

suprimi-los. Assim, consideramos que a falta de referencial de ambiente é muitas 
                                                 
42  Op cit., p. 53. 
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vezes uma desvantagem da guarda compartilhada em relação à guarda tradicional, 

cabendo ressaltar que jamais estamos querendo assentar que, por tal motivo, essa 

torna-se mais benéfica do que aquela.   

 

4.5 A Guarda Compartilhada na Prática 

 

 

O exercício do poder familiar, enquanto a família permanece unida, gera 

dificuldades plenamente superáveis. Não há, assim, qualquer divisão no poder de 

decisão, o qual é exercido de forma conjunta pelos genitores. 

Entrementes, no caso de rompimento do vínculo, surge o conflito. Nesse 

caso, a guarda conjunta reputa-se bastante útil para minorar os efeitos que vêm a se 

instaurar sobre os filhos. O fator primordial que viabiliza esse processo, de fato, é a 

forma como os pais relacionam-se após a ruptura da união conjugal.  

Nesse contexto, emerge o debate acerca do modo através do qual os pais 

permanecerão tomando as decisões a respeito da vida de seus filhos. Essas 

decisões são bastante variadas, relevando-se aquelas relacionadas à residência, à 

educação, às visitas e aos alimentos. 

   

4.5.1 Residência 

 

A determinação de um ponto de referência para morar é um fator 

imprescindível para a estabilidade da criança. Assim sendo, reputa-se imperioso que 

a sua residência apresente todas as condições de estabilidade, continuidade e 

conservação. Eduardo de Oliveira Leite orienta que a residência deve ser [...] um 

centro de apoio de onde irradiam todos os seus contatos com o mundo exterior43. 

Faz-se mister ressaltar que é essencial que o menor possua 

acomodações tanto na residência da mãe quanto na do pai. Assim, ela terá a 

consciência de que existe, em cada um dos lares de seus genitores, um lugar fixo 

para a sua privacidade.  

Entretanto, como já ressaltamos, é de bom alvitre que o menor 

efetivamente resida em apenas uma residência, a fim de não perder sua referência 

                                                 
43   Op cit., p. 271. 
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de ambiente. Desta feita, sempre em observância ao melhor interesse do menor, o 

magistrado deve determinar se a criança residirá com o pai, com a mãe e até 

mesmo com uma terceira pessoa. Em vista do exposto, Eduardo de Oliveira Leite 

orienta que o lar do menor, in litteris: 

 

[...] poderá ser a casa materna (se a mãe apresenta melhores condições de 

acompanhamento da criança ou poderá ser a casa paterna (se o pai reúne 

melhores condições para o desenvolvimento da criança) e poderá mesmo 

ser a casa de um terceiro (avós, por exemplo) se nenhum dos país reúne 

aquelas condições. Logo, a residência do menor será não é 

necessariamente a da mãe, mas, na sua maioria, a residência lhe tem sido 

reconhecida porque as crianças são menores, a mãe delas se ocupa (ou 

porque trabalha ou porque dispõe de ais tempo) ou porque o pai declina 

desta prerrogativa por temer não conciliar suas atividades profissionais com 

as decorrentes da paternidade.44    

 

Acerca da possibilidade de o menor residir com um terceiro –  

especialmente com os avós – que reúna melhores condições que os pais, Ricardo 

Rodrigues Gama destaca que: 

 

Diante de tantas ocorrências contrárias à integridade física da criança e do 

adolescente, a limitação da possibilidade de fixar lar de pessoas estranhas 

à família para servir de residência vai receber prioridade aqui. Deveras, em 

princípio, apresenta-se como improvável a fixação de residência de terceiro 

para que os pais exerçam os direitos decorrentes da guarda compartilhada. 

Mas, no plano dos fatos, os avós podem ser invocados para a nobre missão 

e a atuação alcança índices de satisfação consideráveis. Casuisticamente, 

o juiz deve apreciar a situação relatada por profissionais qualificados e 

baixar a decisão mais justa para o caso concreto que se lhe apresenta.45 

 

Depreende-se, então, que, em regra, a residência do menor deve ser 

aquela do pai ou da mãe, mas que em ambas deve o menor ter o seu espaço 

reservado. Pode, dependendo do contexto, a criança residir tanto na casa do pai 

como na da mãe, entretanto, como analisamos em outra oportunidade, essa 

                                                 
44   Op cit., p. 272. 
45  Op cit., p. 55. 
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possibilidade não se afigura ideal, visto que o menor perde, em muitos casos, o seu 

referencial de ambiente.  

Pode, ainda, o menor residir na casa de um terceiro, majoritariamente na 

dos avós, onde lá recebe a assistência desses, os quais compartilham sua guarda 

com ambos os pais, ou mesmo com apenas um deles. Enfim, não é inútil repetir que 

o magistrado deve fixar a residência sempre visando ao melhor interesse do menor. 

 

4.5.2 Educação 

 

Como preceitua o inciso I, do artigo 1.634 do Código Civil de 2002, 

compete aos pais dirigir a criação e a educação de seus filhos menores. No mesmo 

sentido, dispõe o artigo 22946 da Constituição Federal, bem como o artigo 33, do 

Estatuto da Criança e do Adolescente47. 

Diante disso, sobreleva-se que, também na guarda compartilhada, a 

educação dos filhos deve ser discutida em comum acordo pelos pais. O tipo de 

escola, o período a ser freqüentado e a localização da escola são escolhas que, 

levando em conta a idade e o bem-estar da criança, devem ser tomadas por ambos 

os genitores. 

Anota-se que a educação não se resume apenas às atividades da escola. 

Elas abrangem, da mesma forma, as atividades extracurriculares, como cursos 

paralelos de línguas, música, esporte, dentre outros. 

Ademais, com peculiar propriedade, Eduardo de Oliveira Leite faz a 

distinção entre manutenção material e manutenção moral. Naquela, o genitor 

apenas contribui financeiramente com a criação de seu filho; enquanto nessa o pai 

efetivamente participa da vida do menor, estando sempre presente nos momentos 

que se faz necessário. Nessa esteira, acrescenta o autor: 

 

Já um pai que visita frequentemente a escola de seu filho, que procura 

saber junto ao corpo docente qual é o aproveitamento escolar da criança, 

que mantém diálogo permanente com o filho, que se faz presente e 

                                                 
46  Art. 229: Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o 

dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. 
47  Art. 33: A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou 

adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. 
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necessário nos momentos de lazer, enfim, que é tão indispensável à criança 

quanto a figura da mão, no cotidiano, este pai pode estar educando, mesmo 

que não financie o acesso do filho à cultura, à arte, à religião, ao esporte e 

ao lazer.48 

 

Desta feita, infere-se  que a educação do menor depende da comunhão e 

de uma unidade educativa entre os pais. Salienta-se, então, que os pais devem, 

sempre almejando aos interesses da criança, suplantar suas diferenças pessoais. 

 

4.5.3 Alimentos e Visitas 

 

As cláusulas relacionadas aos alimentos e às visitas reputam-se, em 

regra, as mais controvertidas durante a separação judicial e o divórcio, havendo 

infindáveis debates acerca delas entre as partes. Constituem-se em verdadeiras 

moedas de troca, sendo particularmente difícil para os advogados convencerem 

seus respectivos constituintes que não deve haver associação entre as mesmas49. 

A obrigação de os pais prestarem alimentos a seus filhos está prevista no 

artigo 1.566, inciso IV, do Código Civil de 2002 em compasso com o artigo 229, da 

Constituição Federal. Contudo, nenhum desses dispositivos dispõe sobre o 

conteúdo da obrigação alimentar, tendo restado à doutrina fazê-lo. Assim sendo, o 

conceito de alimentos atualmente mais aceito abrange tudo que seja fundamental ao 

sustento, à habitação, ao vestuário, ao tratamento de enfermidade, ao lazer e às 

despesas de criação e educação do menor.  

Ressalta-se que a prestação de alimentos deve seguir o binômio 

necessidade/possibilidade. A necessidade caracteriza-se como a impossibilidade de 

o menor prover sua própria subsistência. Já a possibilidade evidencia-se como a 

capacidade financeira que revela cada genitor em prover as necessidades de seus 

filhos. Desse modo, atentando-se às necessidades materiais do alimentando, ambos 

os pais deverão supri-las proporcionalmente às suas reais possibilidades. 

A obrigação de prestar alimentos, por óbvio, deve ser exercida pelos pais 

estando a família unida ou decomposta. Como já destacamos, não é incomum que a 

questão dos alimentos seja motivo de disputa entre os pais.  

                                                 
48   Op cit., p. 273. 
49  Op cit., p. 125. 
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Aí reside mais uma enorme vantagem da guarda compartilhada frente às 

demais modalidades de guarda, porquanto, pelo fato de haver a manutenção de 

estreitos laços afetivos entre os pais e os filhos, o genitor não-guardião estimula-se 

ao cumprimento do dever de alimentos que lhe cabe. Com efeito, o 

compartilhamento de todas as responsabilidades – não só a financeira – sobre os 

filhos evita sentimentos de injustiça e revolta por parte dos genitores. Por outro lado, 

à proporção que o pai afasta-se de seu filho, menos lhe parece evidente sua 

obrigação quanto ao pagamento de pensão, necessitando ser disso constantemente 

cobrado. 

Desta feita, urge ressaltar que a guarda compartilhada, por revelar uma 

certa eqüidade na forma como os gastos com os filhos são divididos, apresenta 

elevado percentual de concordância no que tange ao sustento deles. Nesse sentido, 

arremata Maria Antonieta Pisano Motta, in litteris: 

 

[...] a atribuição para a guarda compartilhada pode ser uma solução para 

este tipo de problema e ainda tende a facilitar a comunicação entre todos os 

membros da família, o que, por sua vez, coloca os pais menos sujeitos aos 

desejos de manipulação dos filhos, como também evita que os pais usem-

nos como meio de pressão sobre o ex-cônjuge.50 

    

 

A questão do direito de visita, por seu turno, vem expressamente prevista 

no artigo 1.589 do novel Código Civil, bem como no artigo 15 da lei 6.515/77. Esses 

dispositivos atribuem ao cônjuge não-guardião o direito de visitar seus filhos e tê-los 

em sua companhia, segundo os critérios fixados pelo juiz. Tal providência é 

imprescindível para assegurar a permanência dos laços de afeição entre pais e 

filhos, muitas vezes fragilizados pela separação. 

Tendo em vista esses fatores, em regra, o direito de visita não pode ser 

renunciado pelos pais. Todavia, nos casos em que a convivência tornar-se 

prejudicial à prole, inevitavelmente, ressaltando o melhor interesse do menor, deve o 

juiz afastar o contato estreito desse com um dos genitores e até com ambos. Ora, 

são constantes os danos morais e psíquicos sofridos pelas crianças em decorrência 

do descumprimento do regime de visitas. 

                                                 
50  MOTTA, Maria Antonieta Pisano. Guarda Compartilhada: novas soluções para novos tempos In: 
Direito de Família e Ciências Humanas. Caderno de Estudos n. 3. São Paulo: Jurídica Brasileira. 2000, p. 7.  
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Nesse diapasão, tendo em vista que o direito de visita sobressai-se como 

um poder-dever, objetivando amparar as necessidades afetivas e educacionais dos 

filhos, é que se insere a guarda conjunta, a qual se revela plenamente consentânea 

com essas finalidades.  

Com efeito, conforme outrora ressaltado, na guarda compartilhada, o 

menor tem uma residência fixa com um dos pais, cabendo ao juiz estabelecer um 

regime de visitas compatível ao instituto. Esse regime orienta-se pelo acordo 

estabelecido entre os cônjuges, o qual deve sempre visar ao melhor interesse do 

menor.  

Assim, ao cônjuge não-guardião é imprescindível ter um fácil acesso à 

criança, de modo que possa participar efetivamente da vida dela, nos momentos 

oportunos. 

 Importa salientar, ademais, que o acesso facilitado de um cônjuge à casa 

do outro deve ser mitigado, evitando-se visitas em horários ou em situações 

inconvenientes. Infere-se, então, que o acesso facilitado nesse regime de guarda 

não se confunde com o livre acesso. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Chegamos ao final deste trabalho, cientes dos enormes benefícios que a 

guarda compartilhada pode proporcionar às futuras gerações. 

Percebemos, de início, que esse instituto há de ser entendido a partir de 

sua inserção num contexto, compreendido, fundamentalmente, pelos institutos da 

família, do pátrio poder e da guarda dos menores. 

Nessa esteira, constatamos que o conceito estrito de família, aquele 

aferido constitucionalmente, deve ser o único a vigorar na guarda compartilhada. 

Conferimos uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça que ampliou esse 

conceito, reconhecendo, como entidade familiar, a união estável entre 

homossexuais. Assim, essa inovação provavelmente servirá de paradigma para a 

resolução de futuras lides que objetivarem a decretação da guarda compartilhada 

dos menores, filhos de casais do mesmo sexo. 

Comprovamos, ademais, que o pátrio poder, instituto originário do Direito 

Romano, segundo o qual o pai possuía excessivo domínio sobre sua família, hoje 

perdeu muita de sua essência. Passou a ser taxado de poder familiar pelo Código 

Civil de 2002, em decorrência dos preceitos constitucionais e do Estatuto da Criança 

e do Adolescente, os quais apregoam a igualdade entre homens e mulheres. Assim, 

os direitos e obrigações inerentes à figura do menor passaram a ser atribuídos 

indistintamente aos pais. Apreendemos, então, que um desses deveres revela-se 

justamente como sendo o da guarda. 

Outrossim, verificamos que o instituto da guarda transmudou-se bastante 

nos últimos séculos, especialmente a partir da Revolução Industrial, Em virtude 

dessa conflagração burguesa, a partir da qual o homem abandonou o lar para 

trabalhar nas fábricas, a guarda dos menores passou a ser concedida, 

fundamentalmente, às mulheres, então donas do lar. Entretanto, após a década de 

sessenta, do Século XX, em decorrência do latente movimento feminista, elas 

passaram a desprender menos tempo para o trato da família.  

Nesse diapasão, é que avistamos o surgimento do instituto guarda 

compartilhada no Direito inglês, exatamente o palco de deflagração da Revolução 

Industrial.  
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Vislumbramos que a concessão de qualquer modalidade de guarda deve 

atender de modo eficaz os interesses do menor, o que se afigura uma imensa 

dificuldade para a aferição do magistrado. Para tanto, deve ele recorrer, inicialmente, 

para o acordo entre os pais e para assistência social; caso não se revele suficiente, 

deve valer-se da delicada oitiva do próprio menor. 

Atentamos, ainda, para o fato de haver vários modelos de guarda, 

entretanto, apenas a guarda unilateral (tradicional) e, atualmente, a guarda 

compartilhada são comumente aplicadas no Brasil.  

A partir de análise de diversos autores, avaliamos que a guarda 

compartilhada passou a ser mais debatida entre os operadores do Direito no início 

da década passada, época da promulgação da Constituição Federal e do ECA, 

Contudo, apenas em virtude do Código Civil de 2002, é que o instituto passou, ainda 

que timidamente, a permear a jurisprudência dos tribunais.   

Notamos, então, que essa modalidade de guarda foi efetivamente inserida 

em nosso ordenamento jurídico só com o advento da Lei 11.698/2008, a qual alterou 

dois artigos (arts. 1.583 e 1584), do nosso recente Código Civil. 

Percebemos, também, que, para a guarda compartilhada obter êxito, as 

posturas conflituosas porventura existentes entre os cônjuges devem ser afastadas, 

evidenciando sempre a troca de entendimentos, a convergência de sentimentos e a 

reciprocidade. Assim, os pais hão de ter a plena consciência que a busca ao bem-

estar dos filhos deve suprimir eventuais diferenças, estando acima de tudo. 

As vantagens do instituto ora tratado mostraram-se evidentes. Podemos 

perceber que os fatores psicológicos das crianças que possuem sua guarda 

compartilhada são bastante favoráveis em relação àquelas contempladas pelas 

demais modalidades de guarda. Ademais, que há a efetiva participação dos pais nas 

decisões dos filhos e a manutenção da autoridade daqueles sobre esses. 

Por outro lado, o instituto revelou uma única desvantagem. Com a devida 

vênia a opiniões contrárias, certificamos que, em alguns casos, a despeito de ser 

enfocado o melhor interesse do menor, pode haver uma desajuste em sua referência 

de ambiente, quando habitar na casa de ambos os pais concomitantemente. 

Ressalta-se que o menor pode habitar na casa de um dos pais, de ambos ou até de 

terceiros. 

Verificamos que o inadimplemento das pensões alimentícias é bastante 

reduzido na guarda compartilhada, visto que o instituto proporciona a manutenção 
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de estreitos laços entre pais e filhos. Por sua vez, o direito de visita, nessa 

modalidade de guarda, revelou-se bastante facilitado ao cônjuge não-guardião. 

Por fim, diante de todo o exposto, concluímos que o moderno e humano 

instituto da guarda compartilhada, aplicado de forma a adequar-se às 

particularidades das partes, patenteia-se como uma arma efetiva para amenizar os 

preocupantes efeitos que a deterioração das famílias vem provocando nas crianças. 
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ANEXO 
 

 

 

LEI Nº 11.698, DE 13 DE JUNHO DE 2008. 

 

 

Altera os arts. 1.583 e 1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 

Civil, para instituir e disciplinar a guarda compartilhada. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Os arts. 1.583 e 1.584 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – 

Código Civil, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1.583.  A guarda será 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 

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. 

§ 2o  A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições 

para 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. 

§ 3o  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os 

interesses dos filhos. 

§ 4o  (VETADO).” (NR) 

“Art. 1.584.  A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação 

autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida 

cautelar; 
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II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em 

razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a 

mãe. 

§ 1o  Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da 

guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos 

atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas. 

§ 2o  Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será 

aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada. 

§ 3o  Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência 

sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, 

poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar. 

§ 4o  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. 

§ 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.” (NR) 

Art. 2o  Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias de sua 

publicação. 

Brasília, 13 de junho de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
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