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“Elevo os meus olhos para os montes; de onde me vem o socorro? 

O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. 

Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará. 

Eis que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. 

O Senhor é quem te guarda; o Senhor é a tua sombra à tua mão direita. 

De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. 

O Senhor te guardará de todo o mal; ele guardará a tua vida. 

O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.”  

(Salmos 121:1-8) 

 

 

https://www.bibliaonline.com.br/aa/sl/121/1-8


RESUMO 

 

O presente trabalho busca aprofundar-se no estudo da lei nº 13.058 de 22 de dezembro de 

2014 que introduziu a nova ótica do instituto da guarda compartilhada no direito brasileiro.  

Não obstante já ter sofrido alterações com a lei nº11. 698/2008 foi o diploma legal mais 

recente que introduziu a principal inovação, na qual adota-se como regra a modalidade de 

guarda compartilhada após o rompimento do casal e, portanto, perfazendo uma releitura do 

direito de convivência e do poder familiar. 

 

Palavras-Chave: Guarda compartilhada, legislação, direito a convivência, poder familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This work aims to deepen into the study of the Law 13.058, enacted in December 22, 2014, 

that introduced the new perspective of the Institute of joint custody in Brazilian law. Despite 

the changes implemented by the law 11. 698/2008 it was the latest legislation that introduced 

the main innovation, which is adopted as a rule the form of joint custody after the breakup of 

the couple and, therefore, making a reinterpretation of the right of living and family power. 

 

Keywords: joint custody, legislation, the right to family coexistence, family power. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Com o advento da Nova lei nº 13.058 de 22 de dezembro de 2014, o instituto da 

guarda compartilhada
1
 sofreu importantes alterações nos artigos relacionados ao tema, 

presentes no Código Civil Brasileiro de 2002, e com tais alterações fez-se necessário um novo 

estudo sobre o instituto da guarda, o Poder Familiar atinente a questão e como as demais 

características pertencentes ao assunto.  

 O instituto da guarda já sofreu alterações também em 2008, porém a 

significativa e real mudança ocorreu com na última atualização legislativa em 2014, na qual 

adotou-se a modalidade da guarda compartilhada como obrigatória após o rompimento dos 

genitores, e não mais como opção. 

 Deste modo, todos os aspectos que envolvem o vocábulo “guarda” sofreram 

modificações, e muitas modificações foram as que permitiram a evolução do instituo, pois 

devido ao princípio constitucional do melhor interesse da criança e da evolução da família é 

que foi possível a decretação da guarda compartilhada como modalidade mais benéfica a ser 

aplicada.  

 Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo demonstrar a evolução do poder 

familiar, do conceito de família, visa analisar as principais mudanças derivadas da Lei nº 

13.058/2014, bem como sustentar a ideia da igualdade e do acordo parental como melhor 

interesse a criança e o adolescente dentro do instituto da guarda compartilhada
2
. 

No primeiro capítulo, primeiramente será feita uma análise histórica de um tema 

pertinente a guarda compartilhada, o poder familiar, com o objetivo de demonstrar como era 

denominado e exercido anteriormente, qual seja, o Pátrio Poder, apontando as principais 

mudanças. 

Em seguida, será realizado um breve estudo sobre o poder familiar, no qual irá dispor 

dos direitos e deveres, bem como da suspensão, perda, extinção e abandono afetivo. Para 

então passarmos ao estudo do Instituto da Guarda, e logo após um aprofundamento em um 

dos modelos de guarda, a guarda compartilhada. 

                                                 
1
 O presente trabalho visa analisar o instituto da guarda derivado da separação/divórcio ou fim da união estável 

entre o casal parental e que se encontra regulado no Código Civil. Vale ressaltar a diferenciação quanto ao 

instituto que busca ser analisado, pois existe no ordenamento jurídico brasileiro outro instituo de guarda, regido 

pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Lei n. 8.069/90, e que tem por finalidade a inserção do menor em 

família substituta. 
2
  Leite, Eduardo de Oliveira. Famílias Monoparentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p.198.  



 

O segundo capítulo será destinado ao estudo do Instituto da guarda e, igualmente será 

abordada a relação do instituto da guarda com o princípio constitucional do melhor interesse 

da criança e do adolescente, estendendo o tema até os demais modelos de guarda. 

Neste ponto, a partir da análise do princípio constitucional próprio ao instituto da 

guarda, já serão feitas algumas observações acerca da guarda compartilhada como melhor 

modalidade de guarda em detrimento das demais, pois é a que melhor visa o interesse da 

criança e do adolescente.  

No terceiro capítulo iremos nos aprofundar na modalidade de guarda compartilhada, 

destacando a origem do instituto, a mudança legislativa e a evolução da família tradicional 

para contemporânea. Ademais, realizando também uma comparação do instituto da guarda 

compartilhada do direito brasileiro com o de outros países. 

Por fim, o último capítulo do presente trabalho será destinado ao estudo do instituto da 

guarda compartilhada do direito brasileiro, resultado da última alteração legislativa, com a 

demonstração das principais características e, também será realizada a conceituação e 

evolução do tema atrelado à guarda compartilhada, o direito a convivência.  
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CAPÍTULO I- DO PODER FAMILIAR 

 

 

1.1. LINEAMENTO HISTÓRICO 

 

O termo Poder familiar, expresso nos arts. 1630 a 1.638 do atual Código Civil sofreu 

constantes e profundas evoluções com o passar dos anos, anteriormente era denominado 

somente como Pátrio Poder durante a vigência do Código Civil de 1916. 

O vocábulo Pátrio Poder foi originariamente instituído na Roma Antiga, e estava 

associado a figura do Pater familias, que seria um chefe de família, no qual detinha poder, 

assemelhado a um direito de propriedade, sobre os filhos e a esposa
3
. Vale ressaltar, que à 

época as famílias eram constituídas sobre relações de poder, nas quais possuíam grandes 

desigualdades entre os indivíduos.  

Somente com Cristianismo, a ideia da figura masculina como chefe de família foi 

perdendo o valor, neste momento, buscou-se reconhecer a igualdade entre os cônjuges e 

estabelecer, como obrigação aos pais os cuidados com a educação social, cultural, moral, 

física e religiosa dos filhos. Desta forma, tornou-se a necessária a evolução do termo de Pátrio 

Poder para Poder Familiar, visto que pertencia a ambos o os deveres pessoais e patrimoniais 

dos filhos.    

Sendo assim, o Poder Familiar decorre da condição de pai
4
 ou mãe, seja por filiação 

natural ou adotiva, mesmo sendo usual a detenção da Guarda e o Poder Familiar pode também 

se dar separadamente, logo, pode tanto uma pessoa deter a Guarda sem ser titular do Poder 

Familiar ou ser detentora do Poder Familiar sem possuir a Guarda.  

Porém o vocábulo Poder Familiar ainda não se encontra totalmente recepcionado por 

determinadas legislações estrangeiras, portanto, podendo ser denominado também de 

“autoridade parental”.  De acordo com Paulo Lôbo, a noção de poder evoca uma espécie de 

poder físico sobre a pessoa do outro
5
.  

                                                 
3
  SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre guarda compartilhada. 4. Ed. Leme: Mizuno, 2015, p.16 

4
  O vocábulo “pai” terá mesmo sentido quando utilizada a expressão “genitor” nos presente capítulo e nos que 

seguem adiante, porém ao quarto capítulo irá se estabelecer a diferenciação entre os vocábulos, a fim de 

propiciar uma  melhor compreensão do tema  abordado. 
5
  LOBÔ, Paulo. Famílias. São Paulo: Saraiva, 2008, p.268.  
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Dessarte é importante mencionar que, a unidade do Poder Familiar sofreu e continuará 

a sofrer diversas modificações com o desenvolvimento da humanidade e com passar do 

tempo.  

 

1.2.  PODER FAMILIAR NO BRASIL E A EQUIPARAÇÃO ENTRE OS PAIS NA 

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

O Pátrio Poder originado do Direito Romano foi recepcionado pelo Direito Brasileiro 

pela Lei de 20 de outubro de 1823
6
, na qual conferia ao homem o Pátrio Poder e, atribuía 

funções ao homem como a de prover a família e tomar decisões. Enquanto a mulher era 

considerada totalmente incapaz de praticar qualquer ato da vida civil, sendo destinada-a 

somente as tarefas de cuidado com o lar e criação dos filhos. 

Seguindo o Direito Romano, o Código Civil de 1916
7
, em seu artigo 380, parágrafo 

único, reafirma ainda mais o poder conferido ao pater família, como disposto a seguir: 

 

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. [grifo nosso] 

 

 A função de colaboradora do pai no exercício do Pátrio Poder deu-se com o 

Estatuto da Mulher Casada, conforme a Lei 4.121 de 27 de agosto de 1942. 

 Porém com a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, regula os casos de 

dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá 

outras providências, ocorreu uma pequena e notória mudança, em seu artigo 17, na qual 

indicava como detentores dos encargos parentais ambos os genitores, tais encargos deveriam 

permanecer mesmo após o divórcio ou sobre novo casamento, contudo, a guarda era atribuída 

somente a um dos genitores, conforme artigo 16 do Decreto-lei 3.200 de 19 de abril de 1941 e 

do artigo 381 do Código Civil de1916
8
. 

                                                 
6
 SILVA, Ana Maria Milano. Op.cit.p.18 

7
 BRASIL. Código Civil (1916). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm>. 

Acesso em 28 jan.2016. 
8
  GRISARD, Waldir Filho. Guarda Compartilhada: um novo modelo de responsabilidade parental. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2000, p.30. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3071.htm
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 A consagração da isonomia e o fim das desigualdades entre o homem e a 

mulher, os genitores, no que tange ao poder familiar, ocorreu com a constituição Federal de 

1988
9
, em seu artigo 226, § 5º, no qual afirma que : 

 

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.[grifo nosso] 

 

 

Ademais, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 13 de julho de 

1990, a concepção de igualdade entre os pais e a o fim da subordinação da mulher frente ao 

homem ganha mais um reforço, conforme o artigo 21
10

:  

 
Art. 21. O Poder Familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela 

mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o 

direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para 

a solução da divergência.   

  

 Vale salientar que, o Pátrio Poder ou Poder Familiar do pai e da mãe independe 

do casamento, tal garantia foi consagrada pela Constituição Federal de 1988, pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente de 1990 e pela Lei que regula os casos de dissolução da sociedade 

conjugal e do casamento de 1977.   

Após a evolução exposta, cabe elucidarmos a presente discussão sobre o termo “Pátrio 

Poder”, através do Código Civil de 2002 que teve como missão a função de expressar a ideia 

da atuação conjunta dos pais na criação de seus filhos, trouxe em seu texto a expressão 

“Poder” e “Familiar”, o que gerou crítica por parte da doutrina, visto que o presente Código 

Civil ao invés de fortalecer a obrigação para com os pais atribuiu uma prerrogativa à família. 

Sendo Assim, buscando evitar a ambiguidade no texto presente no Código, parte da doutrina 

adotou as seguintes expressões “poder de proteção”, “poder parental” e/ou “autoridade 

parental”
11

.   

                                                 
9
 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm >. Acesso em 28 jan. 2016. 
10

 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Disponível em: < http: 

//www.planalto.gov.br/ccivil_03 /leis/L8069.htm>. Acesso em: 29 de jan.2016. 
11

  Neste sentido, cf.LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito Civil aplicado. Direito de Família. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, V.5, 2005, p.277; LÔBO, Paulo Luiz Netto. Código Civil comentado. São Paulo: Atlas, VXVI, 

2003, p.187-188; e RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito de família. São Paulo: Saraiva, v.VI, 2004, 

p.355. A nomenclatura “autoridade parental” foi acolhida no Projeto de Lei n. 2.285/2007 (Estatuto das 

Famílias). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
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Segundo Françoise Dolto, a expressão “autoridade parental”, não corresponde aos dias 

atuais, na medida em que os pais não possuem autoridade frente aos filhos quando comparada 

a outras épocas, e que as crianças denotam essa ausência de autoridade dos pais, mas os 

reconhecem como responsáveis. Desta forma, o melhor vocábulo a ser utilizado, segundo a 

autora, seria “responsabilidade parental”
12

.   

É importante destacar que o termo “Poder Familiar” possui o mesmo entendimento 

tanto para o casamento, bem como para união estável, de acordo com o artigo 1.631 do 

Código Civil de 2002, na qual afirma que durante o casamento ou união estável, o Poder 

Familiar compete aos pais, na falta ou impedimento de um deles, o outro poderá exercer com 

exclusividade. No artigo supracitado, em continuação ao tema em seu parágrafo único, à guisa 

de evitar futuros conflitos, estabelece que caso ocorra divergência entre os pais quanto ao 

exercício do poder familiar, será assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solucionar 

o desacordo. 
13

  

Portanto, detona-se que o Código Civil de 2002, estabeleceu uma isonomia entre os 

pais, não tendo como preferência a destinação da guarda somente à mãe, logo, acordando que 

caberá a ambos os genitores assumir todos os direitos e obrigações dos filhos. Tais direitos ao 

serem exercitados pelos genitores passaram a ser entendidos como Direitos Fundamentais, 

constitucionalmente protegidos, por estabelecer igualdades não só perante aos pais como 

também aos filhos de qualquer origem.  

Por fim, ao final deste subitem, cabe correlacionar importantes definições sobre o 

termo poder familiar, anteriormente nomeado Pátrio Poder, a fim de demonstrar como o tema 

vem sendo tratado por parte da doutrina, nos termos seguintes: 

 

(..) o Pátrio Poder pode ser definido como um conjunto de direitos e obrigações, 

quanto à pessoa e os bens do filho menor, não emancipado, exercido em igualdade e 

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 filho.
14

 

 

 No mesmo sentido, Arnaldo Rizzardo compreende que : 

 

 (...) o Pátrio Poder não é uma auctoritas, é um munus. 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 
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capacidade para se dirigirem e administrarem seus bens. Não haveria tão-somente 

um encargo, ou um múnus, 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.
15

 

 

Já Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel entende que:  

 

O poder familiar, pois, pode ser definido como um complexo de direitos e deveres 

pessoais e patrimoniais com relação ao filho menor, não emancipado, e que deve ser 

exercido no melhor interesse deste último, Sendo um direito-função, os genitores 

biológicos ou adotivos não podem abrir mão dele e não o podem transferir a título 

gratuito e oneroso.
16

 

 

1.3.   DIREITOS E DEVERES PERTINENTES AO PODER FAMILIAR 

 

O conceito Poder Familiar é composto por diversas atribuições, quais sejam: 

Constituir um munus público, ser irrenunciável, inalienável, imprescritível, incompatível e 

possuir relação de autoridade.  Desta forma, os pais têm para com os filhos uma obrigação, 

um poder-dever do qual não podem renunciar ou alienar.  

Além disto, o Estado com a intenção de evitar a submissão paterno-materna, vem 

intervindo e submetendo o exercício do Poder Familiar à sua fiscalização e controle, ao 

limitar esse poder, ao restringir o seu uso e os direitos dos pais.
17

 

Ao exercer o Poder Familiar os genitores cumprem um direito-função e um poder-

dever, desta maneira, não podem abrir mão dele, bem como não podem transferir a outrem, a 

título gratuito ou oneroso (com a exceção em nosso ordenamento que era a de poder delegar o 

poder familiar, a fim de prevenir a ocorrência de situação irregular do menor, porém sendo 

devidamente reduzida a termo, assinada pelo juiz e as partes, constando os direitos e deveres 

do instituto). 

Este poder-dever também é imprescritível, ao passo que este poder não se extingue 

pelo simples fato de não ser exercido, pois somente será extinto nos casos previstos em lei.  

Assim é também incompatível com a tutela, não se pode nomear tutor a menor, do qual o pai 

ou a mãe não foi suspenso ou extinto o poder familiar.  

Ademais, o Poder Familiar possui uma relação de autoridade, por existir uma relação 

de subordinação entre pais e filhos, pois aos pais é dado o poder sobre os filhos e aos filhos é 
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dado o dever de obediência aos pais. Encontram-se elencadas as características acima no 

artigo 1634 do Código Civil de 2002, exposto a seguir: 

 

Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o 

pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos:      

 I - dirigir-lhes a criação e a educação;      

 II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584 

III - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem 

IV - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao exterior 

V - conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 

permanente para outro Município;      

 VI - 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 

VII - representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos 

da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-

lhes o consentimento;      

 VIII - reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;      

IX - exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade 

e condição. [grifo nosso] 

 

1.3.1. “Conduzir-lhes a criação e educação” 

 

É dever primordial aos pais prover aos filhos meios materiais para sua respectiva 

sobrevivência e subsistência, conforme a posição social e recursos, preparando-os para a vida 

e, assegurando-lhes todos os direitos fundamentais próprios à pessoa humana. 

De acordo com os arts.1º, 3º, 4º e 15º do Estatuto da Criança e do Adolescente, é 

compromisso dos pais aos filhos o de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, condições de liberdade e dignidade.
18

 Muito embora, o Estatuto exponha 

clareza quanto a promoção dos deveres inerentes aos, pais, bem como os direitos, a presente 

norma jurídica não dispõe sobre a forma que os filhos devem ser criados nem mesmo como 

deve ser a atuação dos afazeres parentais.  Por sua vez, isto decorre da convivência familiar e 

da maneira em que as decisões familiares devem ser tomadas, na medida em que a vida íntima 

da família se desenvolve naturalmente e sua estrutura deve ser norteada pela prudência. 

Ademais, a guisa de exemplificação, outro dever imposto aos pais o de dirigir 

espiritual e moralmente os filhos construindo seu espírito e caráter, advertindo-os e 

aconselhando-os e, dando-lhes uma instrução religiosa.   

É pertinente aos pais o direito à correção, como medida de penalidade do dever 

educacional, pois o Poder Familiar ao ser exercido possui atribuição também para corrigir e 

                                                 
18

 BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ ccivil_ 

03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 29 de jan.2016. 

 

http://www.planalto/


19 

 

punir os filhos. Contudo, é necessário elucidar que, mesmo o Poder Familiar conferindo aos 

pais o direito de punir os filhos, não é conferido aos pais o direito de punir os filhos 

imoderadamente, portanto, se for exacerbado o direito de punição, os genitores poderão 

perder o Poder Familiar e ser submetidos à responsabilidade criminal, com fulcro no art. 

1.638, I, CC; e art. 136, CP. A sanção imposta aos pais se estes infringirem ao dever legal e 

moral de educar e criar seus filhos está prevista nos artigos 244 e 246, além da perda do poder 

familiar.  

 

1.3.2. “Tê-los em sua companhia e guarda” 

 

O direito de guarda não é apenas um direito dos pais como também é um poder-dever 

em relação aos filhos, dever este de criar e guardar. O poder atribuído aos pais de zelar pela 

guarda dos filhos implica em tomar decisões quais sejam permissões ou proibições de onde ou 

com quem o filho pode ou deve conviver, por isso explica-se a necessidade de observação a 

quem é confiado à guarda dos filhos, pois está em jogo a vida material e moral dos filhos. 

Sendo confiada a guarda dos filhos à pessoa que possa prejudicar a vida dos mesmos, podem 

os pais serem punidos à luz do art.245 do Código Penal, bem como são também responsáveis 

pela reparação civil objetiva, com fulcro no artigo 932 do Código Civil.   

Ressalta-se que os pais são civilmente responsáveis pelos atos dos filhos menores, que 

estão sobre sua companhia e guarda, logo, o direito a guarda abrange também o da vigilância, 

que torna concreto o poder de dirigir a formação moral do menor, porém devendo sempre ser 

observado a dignidade e proteção integral dos interesses do menor.  

A guarda é um dever recíproco de ambos os cônjuges, conceito este expressamente 

velado no art.1566, inc. IV, do CC, portanto, o direito de companhia e guarda é tanto da mãe 

quanto do pai, mesmo que separados. A guarda dos filhos não estabelece, por si só, o 

exercício do poder familiar, sendo apenas uma de suas características.  

Sendo assim, a guarda sendo destinada à mãe, não ocorre ofensa ao poder familiar, 

pois o direito à guarda é da natureza e não da essência, do poder familiar, logo pode ser 

confiado a outrem. É importante mencionar que, o direito a guarda não exonera ao outro 

cônjuge do poder familiar, bem como a criação e educação dos filhos. 
19

 

 

1.3.3. “Permiti-lhes ou proibir-lhes o consentimento para se casarem” 
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É destinada aos pais a faculdade do Poder Familiar em relação aos filhos, portanto, 

quanto ao consentimento para casamento antes da maioridade civil havendo recusa, sem 

motivo justo, ou impossibilidade de ser dado o consentimento de ambos os genitores. Esse 

poderá ser suprido pelo juiz, com fulcro nos artigos 1.517, 1.518, 1.519 e 1.550, inc. II, do 

Código Civil de 2002, bem como no artigo 148, parágrafo único, alínea c, do Estatuto da 

Criança e do adolescente.  

A lei não deixa claro o que deve ser entendido por motivo justo, sendo assim, ficará a 

livre convencimento do juiz o que deve ser considerado motivo justo para realização ou não 

do casamento.  

 

1.3.4. “Nomear-lhes tutor, por testamento ou documento autêntico, em caso de 

falecimento de um dos genitores ou ambos ”  

 

Na ocorrência de falecimento de ambos os genitores, ou apenas um desses, porém 

sobrevivendo algum e não sendo capaz de exercitar o poder familiar, poderá o genitor por 

meio de testamento ou documento autêntico nomear tutor, pois ninguém melhor do que os 

pais para escolher a pessoa a quem deve confiar a tutela dos filhos menores.  

Trata-se de uma tutela testamentária cabível, pois não é lícito a um dos cônjuges privar 

o outro do poder familiar, apenas quando o cônjuge já tiver falecido ou for incapaz de exercer 

o poder familiar, sob pena de nulidade.
20

 

 

1.3.5.  “Representá-los até os dezesseis anos, nos atos da vida civil e assisti-los, após 

essa idade, em atos em que forem partes, suprimindo-lhes consentimento” 

 

É uma das prerrogativas imposta aos pais à função de representar os filhos até os 

dezesseis anos, por esses ainda serem considerados pelo código civil e o ECA como menores 

impúberes, sendo absolutamente incapaz. Logo, também função dos pais assisti-los entre 

dezesseis e dezoito anos, quando são nomeados pelo código civil e o ECA como menores 

púberes, sendo, portanto, relativamente incapaz.  

Porém, no dia 6 de julho de 2015 foi sancionada a Lei n. 13.146/2015, que instituiu o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência, entrou em vigor ao final de dezembro de 2015, e trouxe 
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significativas mudanças para os institutos do Direito da Família, como o casamento, a 

interdição e a curatela. 

Através da Lei n. 13.146/2015 foram revogados todos os incisos do artigo 3º do 

Código Civil, e foi alterado o caput do mesmo, passando a vigorar a seguinte redação: “São 

absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 

(dezesseis) anos”. Portanto, não existe mais no ordenamento jurídico brasileiro, pessoa 

absolutamente incapaz que seja maior de idade
21

, e somente em casos excepcionais teremos 

pessoas tidas como relativamente incapaz, conforme artigo4º do CCB/2002
22

. 

No que tange a matéria do casamento, um dos atos em que os pais podem permitir ou 

negar o consentimento, ainda foi mantida a necessidade de autorização pela lei 

supramencionada, alterou-se o artigo 1.518 do Código Civil suprimindo somente o termo 

“curador”. Sendo assim, aos relativamente incapazes, entre dezesseis e menores de dezoito 

anos, ainda é exigida a autorização de ambos os pais para realização do casamento. 

 

 

1.3.6  “Reclamar os filhos de quem ilegalmente os detenha” 

 

 O direito de reclamar os filhos de quem ilegalmente os detenha deverá ser exercido 

através da ação de busca e apreensão, prevista no artigo 536, § 1º, do novo CPC, e, para que a 

referida ação seja deferida, é necessário que a detenção do menor, por outras pessoas, seja 

configurada como uma ilegalidade por ocorrer a privação aos pais de manter em sua 

respectiva guarda e companhia.  

 É mister destacar, que , não poderá exercer o direito de reclamar o filho o genitor que 

se descuida inteiramente dele ou que o mantém em local prejudicial a sua saúde. 

 

 1.3.7.  “Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua 

idade e condição” 
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 É inerente aos filhos o dever de respeitar e obedecer aos seus pais, mas também 

prestar-lhes serviços compatíveis, seja através da participação no sustento da família como na 

execução de pequenas tarefas domésticas ou remuneradas, conquanto respeitem as restrições 

da legislação trabalhista e não tenha risco ao desenvolvimento psíquico, moral, educacional e 

físico do menor.  

 Cabe ressaltar a importância da orientação dos pais na escolha do trabalho compatível 

com a idade e a condição do filho, visto que tal orientação faz parte da função de criar e 

educar os filhos, porém não ocorrendo o cumprimento da função, poderão os pais perder o 

poder familiar.   

 Aos menores é vedado, por lei, o trabalho fora do lar até os 16 anos, salvo na condição 

de aprendiz e a partir dos 14 anos, além disto, também é vedado o trabalho noturno, perigoso, 

insalubre ou penoso e realizado em local que prejudique a frequência à escola, pois somente 

poderá trabalhar o adolescente, maior de 14 anos, que estiver matriculado e estudando 

regularmente, de acordo com os artigos 403 e 428 da CLT; artigo 7º, inciso XXXIII, da 

CRFB; e artigo 64 do ECA.  

 Por fim ao que tange os direitos e deveres pertinentes aos pais ainda, caberá a 

administração dos bens dos filhos e usufruto, não podendo alienar, hipotecar ou gravar ônus 

reais nos imóveis dos filhos, nem mesmo contrair obrigações que ultrapassem os limites de 

uma simples administração, as exceções quanto a administração dos bens dos filhos estão 

presentes no artigo 1.693 do CC
23

.  

 

1.4. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR 

 

O Poder Familiar como já citado anteriormente no presente texto é um munus público, 

uma obrigação que o indivíduo presta para o poder público, portanto, deve ser exercido 

visando o interesse dos filhos menores, sendo fiscalizado pelo Estado.  

Por,conseguinte, quando este poder não é obedecido ou respeitado por seus detentores, 

pode causar a suspensão do mesmo. Os motivos determinantes que geram a suspensão do 

Poder Familiar estão elencadas, de forma genérica, no art.1637 do Código Civil
24

, exposto a 

seguir:  

Art. 1.637. 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, 
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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.  

 

Quando os pais deixam o filho em estado rotineiro de vadiagem, criminalidade, 

libertinagem, e se o negam alimentos, colocando em risco a saúde ou o maltratam ou 

dilapidam o patrimônio do filho, destes exemplos decorrem o abuso do poder por pai ou mãe, 

podendo o juiz a requerimento de algum parente ou do Ministério Público, adotar medida que 

lhe pareça mais acertada, podendo suspender, até quando convenha, o poder familiar
25

. 

O Poder Familiar também pode ser suspenso, conforme previsto no parágrafo único do 

artigo supracitado acima, se o pai ou mãe sofrer condenação por sentença irrecorrível, em 

decorrência de crime cuja pena exceda dois anos de prisão. 

Está elencada também outra forma de decretar a suspensão do Poder Familiar do pai 

ou mãe, a quem der causa, no Estatuto da Criança e do Adolescente em seus artigos 24 e 129, 

inciso X, no qual institui que a autoridade judiciária poderá decretar a suspensão do poder 

familiar. Além disto, a suspensão também pode ser decretada pelo ato típico de alienação 

parental ou de qualquer conduta que dificulte a convivência da prole com o genitor, conforme 

art. 2º, parágrafo único, I a VII, e art. 6º, inciso VII, da Lei n.12.318/2010
26

.  

A suspensão do poder familiar pode atingir todos os poderes pertinentes a ele ou 

apenas alguns deles, ficará sob analise criteriosa do juiz, a gravidade do caso irá determinar a 

decisão judicial, podendo a sentença abranger todos os filhos ou somente alguns. Cessará a 

suspensão se restar comprovada a regularização dos atos que a geraram.  

 

1.5. PERDA OU DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 

A destituição ou perda do Poder Familiar é uma medida drástica, pode ocorrer nos 

casos em que atos gravíssimos transgridem os deveres parentais, abrangendo, todos os filhos e 

não somente um filho ou alguns filhos. Poderá atingir apenas um dos genitores, passando os 

direitos e obrigações do poder familiar, unicamente, ao outro, caso este não tenha condições 

de assumir as funções, o juiz deverá nomear tutor ao menor. A ação para perda ou destituição 

do Poder Familiar deverá ser proposta pelo outro cônjuge, pelo menor púbere, por um parente 

ou pelo tutor, conforme art. 24 da Lei n. 8.069/90.  
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Em regra, a perda do Poder Familiar é permanente, conforme estabelecido pelo art. 

1.635, V, do CC, contudo exista uma exceção de ser restabelecido o poder familiar, se 

comprovada a regeneração do genitor ou se desaparecida a causa que gerou a perda.  

O artigo 1.638 do Código Civil destaca que o pai ou mãe será destituído do poder 

familiar, por ato judicial, se castigar imoderadamente o filho; Deixar o filho em abandono 

material e/ou mora; Praticar atos contrários à moral e aos bons costumes (se o menor se 

encontrar de maneira rotineira em ambiente inadequado ou promíscuo); A ação ou omissão, 

para que o menor trabalhe em locais ou serviços perigosos, prejudiciais à moral ou insalubres; 

Incidir, reiteradamente, no abuso de sua autoridade, na falta dos deveres paterno-maternos, na 

dilapidação dos bens da prole e na prática dos crimes punidos com mais de dois anos de 

prisão; O abandono do menor, quando comprovado que o foi por desleixo e desinteresse, pois 

quando por miséria os pais não são destituídos e sim incluídos em programas sociais de 

auxílio; O incentivo à práticas criminosas e promíscuas; É relevante mencionar que este rol 

não é taxativo, podendo outras práticas levarem a perda do poder familiar
27

. 

 

1.6. EXTINÇÃO DO PODER FAMILIAR 

 

A extinção do Poder Familiar está expressa no artigo 1.635 do Código Civil de 2002
28

, 

exposto a seguir:  

Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar: 

I - pela morte dos pais ou do filho; 

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. 

 

 As hipóteses elencadas nos incisos acima são ainda resquícios do antigo Código Civil 

de 1916, com acréscimo do inciso V, e alteração na idade para maioridade civil de 21 anos 

para 18 anos.  

  Dessa forma, ocorre a extinção com a morte dos pais ou do filho, quando ambos os 

genitores falecem ou quando o filho falece , logo, a relação jurídica é eliminada por não 

existir mais a relação do poder familiar. Outra forma de ocorrer à extinção é com a 

emancipação do filho, isto acontece quando o filho adquire a capacidade civil antes da idade 

legal, equiparando-se a pessoa maior, portanto, não devendo mais submeter ao poder familiar.  
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 Através da maioridade civil o Poder Familiar também é extinto, pois o filho alcança 

direitos civis quando faz dezoito anos, não necessitando mais de proteção e cessando a 

dependência paterno-materna.  

 A adoção extingue o Poder Familiar do pai e mãe biológicos, sendo transferido ao 

adotante, e caso ocorra falecimento do pai ou mãe adotivo , não se restaura o poder familiar 

ao pai ou mãe natural, mas sim é nomeado tutor ao menor.  

 Por fim, o Poder Familiar é extinto pela decisão judicial decorrente das possibilidades 

arroladas no artigo 1.638 do Código Civil, que para tanto deverá ser averbada à margem do 

registro de nascimento da criança e do adolescente, conforme velado pelo artigo 163 do 

Estatuto da Criança do adolescente
29

. 

 

1.7.  ABANDONO AFETIVO E A OBRIGAÇÃO DE CUIDADO INERENTE AO 

PODER FAMILIAR 

 

O dever de cuidado e afeto embora possa parecer implícito ao âmbito parental, muitas 

vezes não são realidades vivenciadas em todos os núcleos familiares. Em justificativa a isso, é 

que os alimentando necessitam da intervenção do Judiciário para garantir sua subsistência, 

bem como necessitam ir a Juízo para responsabilizar civilmente os genitores que não 

cumprem com seus direitos e deveres. 

O direito de família, atento à nova realidade que vivenciamos, tem se empenhado na 

possibilidade do reconhecimento de um direito ao afeto existente nas relações de filiação, bem 

como sua responsabilidade civil em caso de descumprimento. 

O primeiro caso que o Judiciário enfrentou nesta temática foi em setembro de 2003, 

quando o Magistrado Mario Romano Maggioni, Titular da 2ª Vara da Comarca de Capão da 

Canoa, no Estado do Rio Grande do Sul, nos autos de uma Ação de Indenização n. 

141/10300120320
30

, que condenou o pai ao pagamento de uma indenização no valor 

equivalente a 200 salários mínimos. Embora o pai em questão tenha pagado os alimentos em 

dia, não cumpria o dever da convivência familiar. 
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 DINIZ, Maria Helena. Direito de Família. In: Curso de Direito Civil Brasileiro, v.5. 29. ed. São Paulo, 

Saraiva, 2014,  p. 637. 
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Na sentença o Juiz muito bem discorreu sobre a questão, afirmando que “a educação 

abrange não somente a escolaridade, mas também a convivência familiar, o afeto, amor, 

carinho, ir ao parque, jogar futebol, brincar, passear, visitar, estabelecer paradigmas, criar 

condições para que a criança se autoafirme.” O julgador comparou o dano à imagem causado 

por rejeição paterna ao dano por acusação de débito injusta, afirmando: “é menos aviltante, 

com certeza, ao ser humano dizer „fui indevidamente incluído no SPC‟ a dizer „fui 

indevidamente rejeitado por meu pai‟”, aduziu o juiz, entendendo que, se cabe ressarcimento 

por um dos danos, tanto mais caberá pelo outro. 

É desnecessário discorrer sobre a presença do pai no desenvolvimento do menor, pois 

a ausência/ descaso ou rejeição do pai em relação ao filho, em qualquer idade que se encontre, 

violam não tão somente a sua honra como também a sua imagem. Portanto, não somente o 

sustento é um dever como também as demais funções impostas à função parental, até mesmo 

como colecionado pelo julgador na sentença, a função paterna abrange amar os filhos.  

Aos que são contrários ao surgimento de eventual responsabilidade civil pelo 

abandono afetivo, alegam que seria impossível da situação de abandono ser restabelecida e, 

portanto, não seria pagando uma indenização que esta falta de amor seria restabelecida ou a 

falta de companhia seria suprida. Segundo Anderson Schreidber, o afeto não estaria incluído 

no dever de educação imposto aos pais pela Constituição, consignando que “amor e dever não 

se misturam”
31

. 

Embora sejam plausíveis os argumentos em oposição ao tema da responsabilização 

por abandono afetivo, o direito de família não poderia quedar-se inerte frente às novas idéias e 

logrou em acolher o novo entendimento, o atual entendimento do STJ é a de acolher a tese da 

responsabilização por abandono afetivo
32

. 
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 SCHEIBER, ANDERSON. Novas tendências da responsabilidade civil brasileira. Revista Trimestral de 

Direito Civil. N.22,abr./jun.2005,p.62 
32

 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO 

MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à 

responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como 

valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com 

locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88. 3. 

Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de 

ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-

se, o necessário dever de criação, educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da imposição 

legal, exsurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. 

Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação 

à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, 

garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e 

inserção social. 5. A caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores 

atenuantes – por demandarem revolvimento de matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação na estreita 
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  Em adendo, de acordo com Rodrigo da Cunha Pereira, um dos precursores em defesa 

da tese, afirma que: “não é monetizar o afeto, mas punir aquele que descumpre essencial 

função na vida da prole.” 
33

 

A responsabilidade civil passou a figurar as demandas do direito de família pela 

justificativa de que o dever a assistência e convivência familiar passaram a ser disposto com 

um direito dos filhos, no que tange ao sentindo dos pais propiciarem um desenvolvimento 

saudável. Logo, é indispensável a convivência de ambos os pais com os respectivos filhos 

para o seu correto desenvolvimento, e , no caso de omissão de um deles ocorre o dano moral, 

passível de reparação
34

. 

É relevante mencionar que a mediação é uma importante ferramenta nestes casos e 

possibilita aos participantes abandonarem uma intervenção negativa e passarem a dotar um 

agir colaborativo. Tal agir poderá possibilitar a diferenciação entre o papel conjugal e o papel 

parental. O mediador irá auxiliar os participantes a perceber que o primeiro se encerra, 

enquanto o outro permanece
35

. Desse modo, torna-se indispensável uma quebra de paradigma 

jurídico e social, na qual o modelo defasado da paternidade irresponsável deve ser substituída 

pela consciência da necessidade de participação de ambos os genitores no processo de 

desenvolvimento do menor, e ambos cumprindo suas funções. Por isso, o amor não é uma 

imposição, mas sim uma responsabilidade
36

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, em 

recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou 

exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. (Superior Tribunal de Justiça, Terceira Turma, REsp 

1159242/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 24-4-2012, DJe 10-5-2012) 
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CAPÍTULO II- GUARDA DE FILHOS 

 

2.1.   CONCEITUAÇÃO 

 

No sentindo da normatização jurídica, guarda é o ato ou efeito de guardar e resguardar 

o filho enquanto menor, de manter sob vigilância no exercício da custódia, devendo 

representá-lo quando impúbere ou assisti-lo quando ainda púbere. Conforme leciona Kátia 

Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel
37

: 

A guarda como atributo do Poder Familiar constitui um direito e um dever. Não é só 

um direito de manter o filho junto de si, disciplinando-lhe as relações, mas também 

representa o dever de resguardar a vida do filho e de exercer a vigilância sobre ele. 

Engloba o dever de assistência e representação. 

Por outro aspecto, há que se fazer distinção entre guarda e companhia. Enquanto a 

guarda é um direito/ dever, a companhia diz respeito ao direito de estar junto, 

convivendo com o filho, mesmo sem estar exercendo a guarda. A autoridade 

parental abrange a guarda e a companhia.  

 

 Portanto, neste sentindo, a guarda é intrínseca ao poder familiar, podendo ser 

compartilhado tanto quando os genitores estão juntos bem como separados, na modalidade de 

guarda compartilhada. Pois a guarda é de natureza do poder familiar, não da sua essência, a 

guarda é atributo do Poder Familiar e pode se separar dele, por exemplo, na modalidade de 

guarda unilateral que ambos os genitores possuem o poder familiar
38

, porém a guarda é 

atribuída a somente um dos genitores.  

 Antigamente, a guarda versava sobre um direito subjetivo atribuído a um dos genitores 

com a separação, desta forma o direito de guarda era tido como uma vantagem em relação ao 

outro genitor, a quem somente era destinado o direito de visita e a subordinação aos mandares 

do guardião. Sendo assim, o instituto da guarda foi enfraquecendo-se, pois não cumpria a 

função principal: a de resguardar o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, 

na medida em que o que era levado em consideração para atribuição da guarda com fim da 

relação do casal era somente a conduta dos cônjuges, podendo ser inocente ou culpada, 

restando clara a influência do direito subjetivo, decorrente das relações patrimoniais. 

                                                 
37

 Maciel, Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade. Curso de Direito da Criança e do Adolescente. 7.ed. São Paulo, 

Saraiva, 2014, pag.152. 
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 Nesse sentindo, restando claro que as obrigações do Poder Familiar não se exaurem, o artigo 21 do ECA 

esclarece: Art. 21. O Poder Familiar será exercido, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do 

que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à 

autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>, acesso em 29 jan 2016. 
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 Enquanto perdurava o casamento, ou outra forma de família, o exercício da guarda era 

de ambos os genitores, sendo as decisões em sua maioria tomadas em consenso, mas com a 

ruptura do casal, as decisões e funções parentais passam a ser exercidas de forma parcial, ou 

seja, unilateralmente. Àquele que discordar destas cabe recurso ao Judiciário, neste liame é 

que os questionamentos sobre o instituto da guarda ganham atenção, pois a quem cabe a 

guarda dos filhos, quem é mais indicado para exercer o papel de guardião? E qual o modelo a 

ser aplicado em benefício dos menores, em respeito ao melhor interesse da criança ou 

adolescente?
39

 

O artigo 3º da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, adotada pela 

Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, promulgada no Brasil em 

21 de novembro de 1990
40

, dispõe: “Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por 

instituições públicas ou privadas de bem estar social, tribunais, autoridades administrativas ou 

órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança.” 

É relevante destacar que o parecer acerca do melhor interesse do menor não é algo 

para ser analisado separadamente e nem de forma objetiva, mas sim juntamente ao diversos 

aspectos capazes de influenciar o seu desenvolvimento e futuro. Portanto, o Princípio ao ser 

aplicado deve ser adequado ao tempo e espaço, conforme as circunstâncias da vida e as 

particularidades de cada caso, tendo em conta as características pessoais de cada um dos 

genitores, bem como a condição a qual se encontra cada filho, devendo ocorrer um 

valorização dos sujeitos da família, de seus interesses e sentimentos, sem ofensa à 

dignidade
41

, na busca da realização pessoal da felicidade.
42

 

No tocante as mudanças legislativas do Instituto da Guarda, as determinações sobre a 

guarda dos filhos estão estabelecidas nos artigos 1.583 a 1.590 do Código Civil e, já sofreu 

modificações em texto original com as Lei n. 11.698/08 e n.13.058/14. A Lei 11.698/08 

alterou os artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil, trazendo em seu texto a expressão guarda 

compartilhada, estabelecendo que a mesma poderá ser requerida, por acordo entre os pais, e 

também ser decretada pelo magistrado, buscando atender as necessidades do filho. A 
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introdução desse modelo pela alteração dos artigos retira o critério de culpa pela separação, 

que impedia o genitor, que deu causa à separação de ser o guardião, bem como este modelo 

iguala a participação dos pais na vida dos filhos e consolida os direitos e deveres do Poder 

Familiar em consonância com o melhor interesse da criança ou adolescente.  

O modelo de guarda compartilhada sendo adotado pelos pais, nos termos da Lei 

11.698/08, deverá ser homologado pelo magistrado. O desacordo entre o ex-casal não impede 

que seja decretada esta forma de convivência familiar, pois sua definição está atrelada ao 

melhor interesse do menor, portanto, é importante mencionar que a guarda está sempre sujeita 

a revisão para que seja reavaliada a questão do bem-estar do filho.  

Ainda sobre as mudanças provocadas pela Lei 11.698/08, em seu artigo 1583, 

parágrafo 2º, estabelece que a guarda unilateral será atribuída ao genitor que revelar melhores 

condições para exercê-la
43

. Para tanto também, a Lei estabelece em seu parágrafo 5º do artigo 

1.584 do Código Civil, que caso o magistrado verifique que os filhos não devem permanecer 

sob a guarda dos genitores, mas sim sob a guarda de terceira pessoa, esta terceira pessoa 

deverá possuir compatibilidade com natureza da medida, considerando-se a relação de 

afinidade e afetividade, até mesmo o grau de parentesco, e em tudo visando privilegiar o 

melhor interesse da criança.  

Em contrapartida a última atualização ao instituto da guarda dos filhos pela Lei 

13.058/2014, através da nova redação dos artigos 1.583 e 1.584 da nossa codificação civil, 

reafirma o modelo
44

 da guarda compartilhada, tornando-a uma regra quanto a sua aplicação, 

visando acabar como única via possível de adoção o modelo da guarda unilateral. É com está 

intenção que a mudança tenta acabar com a monoparentalidade, decorrente em grande parte 

dos modelos de guarda unilateral, e fortificar a coparentalidade e a preservação do bom 

desenvolvimento psíquico do filho, mesmo após a separação do casal. 
45

 

Por fim, os demais pontos produzidos pela nova Lei da guarda compartilhada serão 

tratados no capítulo pertinente, a inovação trazida pela Lei 13.058/14 no artigo 1.585 do 

Código Civil, em relação às questões processuais expõe que a decisão sobre a guarda dos 

filhos, mesmo que provisória, será proferida preferencialmente após a oitiva de ambas as 
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partes pelo juiz, a não ser que em decorrência do melhor interesse da criança ou adolescente 

seja necessária a concessão de liminar sem a oitiva das partes.  

Ana Maria Milano Silva afirma que: “Um aspecto a ser aferido é no tocante à oitiva 

dos menores para a atribuição da guarda. A convenção dos Direitos da Criança da ONU, em 

seu artigo 12, ressalta o direito do menor de expressar sua opinião e de ser ouvido nos temas 

de seu próprio interesse. Essa tendência já encontra respaldo na prática de alguns juízes de 

Família. Porém, é importante rebater: ouvir, sim; mas exigir que os filhos escolham, nunca
46

.” 

 

2.2.   CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DA GUARDA À LUZ DO PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 

 

O questionamento sobre a guarda dos filhos sofreu uma constante evolução com o 

passar dos anos e com as novas realidades civis que foram surgindo, a partir disto, a guarda 

passou a ser regulada por legislações específicas, como o Código dos Menores, a Lei do 

Divórcio, o Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo Princípio do melhor interesse da 

criança e do adolescente, em consonância aos seus direitos fundamentais elucidados no artigo 

227 da Constituição Federal de 1988: como o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Nessa perspectiva que o critério para atribuição da guarda atendendo ao melhor 

interesse
47

 do menor emerge como ponto crucial, torna-se a questão decisiva, que deve ser 

analisada pelo juiz na disputa entre os pais pela guarda dos filhos. Com a nova perspectiva 

trazida pela nova lei da guarda compartilhada, tornado-a regra em detrimento dos demais 

modelos, faz-se necessário observar se mesmo não havendo consenso entre os pais, ainda 

assim deverá ser aplicado o modelo da guarda compartilhada apenas em detrimento da nova 

letra da lei. Como o magistrado deverá se posicionar diante desta lide, quando não há 

consenso e mesmo havendo consenso, a melhor opção é guarda compartilhada
48

, visto que a 

sua nova roupagem não esconde a velha guarda alternada
49

·? 
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É de suma importância, portanto, o arbítrio judicial nas questões familiares que 

envolvem crianças e adolescentes e que exigem ser decididas sob o ponto de vista da 

prioridade do interesse dos menores, visando auxiliar a decisão dos magistrados a nova 

redação do parágrafo 3º do artigo 1.584 do CCB/2002 valoriza ainda mais o trabalho 

interdisciplinar nas disputas de guarda, no qual é investigado o interesse e a vontade do filho, 

porém jamais sendo realizado tal trabalho em uma sala de audiências
50

.  

Ao decretar a guarda, seja por sentença ou acordo, tendo como conseqüência a 

autoridade da coisa julgada, não autoriza a imutabilidade da sentença, para que seja garantida 

a integridade dos destinatários que necessitam de proteção, os menores envolvidos. Contudo, 

havendo necessidade de uma reanálise da guarda, esta deve ser feita com cautela, visto que o 

filho já possa ter se adaptado ao novo cotidiano e o ressurgimento de mudança pode ocasionar 

prejuízos ao filho.  

Segundo leciona Rolf Madaleno
51

, “só guardará essa condição de imutabilidade 

enquanto subsistam os pressupostos fáticos que condicionaram a sua outorga para o guardião, 

mas qualquer decisão acerca da custódia da prole pode ser modificada se ocorrerem 

transformações nos fatos em que se fundou o pronunciamento judicial, ou no acordo dos pais, 

                                                                                                                                                         
sendo o ideal buscado no exercício do Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles 

reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, 

do ideal psicológico do duplo referencial. Mesmo na ausência de consenso do antigo casal, o melhor interesse do 

menor dita a aplicação da guarda compartilhada. Se assim não fosse, a ausência de consenso, que poderia 

inviabilizar a guarda compartilhada, faria prevalecer o exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E 

diz-se inexistente porque contraria a finalidade do poder familiar, que existe para proteção da prole. A drástica 

fórmula de imposição judicial das atribuições de cada um dos pais e do período de convivência da criança sob a 

guarda compartilhada, quando não houver consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa 

nova visão, para que não se faça do texto legal letra morta. A custódia física conjunta é o ideal buscado na 

fixação da guarda compartilhada porque sua implementação quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, 

fato corriqueiro na guarda unilateral, que é substituída pela implementação de condições propícias à 

continuidade da existência das fontes bifrontais de exercício do poder familiar. A guarda compartilhada com o 

exercício conjunto da custódia física é processo integrativo, que dá à criança a possibilidade de conviver com 

ambos os pais, ao mesmo tempo em que preconiza a interação deles no processo de criação" (STJ, REsp 

1.251.000/MG, rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 23.08.2011, publicação no seu Informativo n. 

481). Disponível em : < http://criancafeliz.org/jurisprudencia-sobre-a-guarda-compartilhada/> . Acesso em 23 

mar 2016. 
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 O trabalho não é realizado em uma sala de audiências, pois o meio judiciário não é o mais adequado para 

colher informações de uma criança sobre seu interesse e nem mesmo os profissionais do meio são aptos a tal 

função, sendo assim, recorre-se ao trabalho interdisciplinar do serviço social e da psicologia, por meio dos 

peritos e assistentes técnicos, tornando-se um meio de escutar o menor, na medida em  que a objetividade do 

meio jurídico não consegue fazer. A evolução promovida pelo novo texto legal propõe que as decisões devem 

ser tomadas a partir de toda está análise interdisciplinar, buscando sempre o melhor interesse da criança ou 

adolescente.  
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 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2013, p.423 
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e se essas mutações afetarem os interesses da prole, de sorte que, ainda que se qualifique a 

guarda como definitiva, ela jamais terá esse caráter “jurídico”.” 

Ainda outros aspectos merecem ser acolhidos para que seja aferido o superior interesse 

da criança
52

 na atribuição da guarda, como a idade da criança, a vida educacional, o 

comportamento dos pais (maus hábitos, negligência/omissão e quando um dos genitores já 

dificulta a convivência e contato do filho menor com outro genitor – a prática da alienação 

parental
53

). 

Quando ocorrer consenso entre os genitores, não poderá o juiz, de ofício, recusar-se a 

homologar o negócio jurídico privado a ele submetido pelos pais. Na medida em que, na 

maioria das vezes, não há ninguém mais interessado no bem-estar dos filhos do que seus 

próprios pais. Contudo, é indispensável a participação do Ministério Público, por se tratar de 

incapazes envolvidos no acordo e por atuar como fiscal da lei, em todos os atos do 

procedimento que vise à atribuição da guarda. A função do Ministério Público será a de 

prevenir o juiz quanto à existência de abusos ou ilícitos no negócio e poderá recorrer contra 

ato de homologação, nesta função poderá também o Ministério Público, com ampla 

independência, discutir questões até de outra natureza como a proteção ao melhor interesse do 

menor. 
54

 

Não ocorrendo o consenso entre os genitores (ambos aptos a exercer o poder familiar), 

busca-se a intervenção do Estado através do Judiciário para solucionar a lide e, à luz da nova 

lei da guarda compartilhada, deverá o magistrado decretar a guarda compartilhada, salvo se 

um dos genitores declarar que não deseja guarda do menor, com fulcro no § 2
o
, do artigo 

1.584 do CCB/2002, incorre neste ponto versar sobre o papel do magistrado e a efetividade do 

modelo da guarda compartilhada, estaria sendo o juiz discricionário ou vinculado no 

estabelecimento da guarda.  

É primordial uma jurisdição adequada que vise a solução do conflito, visto que há uma 

confiança depositada no magistrado, de que ele consiga decidir a lide. Por conseguinte, 

                                                 
52

  Neste sentindo, a guisa de esclarecimento sobre a utilização do termo melhor interesse da criança, Giselle 

Câmara Groeninga discorre: “Prefere-se, aqui, a utilizaçaõ da expressaõ  Proteção Integral à Criança e ao 

Adolescente, tendo em vista que esta naõ hierarquiza um interesse como superior e passível de oposiçaõ a outros , 

que lhe seriam inferiores.” In  GROENINGA, Giselle Câmara. DIRETO À CONVIVÊNCIA ENTRE PAIS E 

FILHOS: análise interdisciplinar com vistas à eficácia e sensibilização de suas relações no poder Judiciário. 

Tese de doutorado defendida junto à Universidade de São Paulo. 2011. Pág. 227. 
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 Art. 3
o
 da lei. 12.318/2010 dispõe:” A prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança 

ou do adolescente de convivência familiar saudável, prejudica a realização de afeto nas relações com genitor e 

com o grupo familiar, constitui abuso moral contra a criança ou o adolescente e descumprimento dos deveres 

inerentes à autoridade parental ou decorrentes de tutela ou guarda.” Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12318.htm>.Acesso em 29 jan 2016.  
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observa-se que cumpre ao juiz de família
55

 um papel representativo da confiança depositada 

na Instituição e que atenda às expectativas das partes envolvidas. Sendo assim, o magistrado 

deve estabelecer os limites para intervenção do Judiciário nos casos concretos, pois por se 

tratar de um direito de família, do qual decorrem questões referentes à privacidade e 

intimidade. Dessarte, o juiz deverá motivar sua decisão
56

 em uma racionalidade construída na 

razoabilidade e na fixação de valores democráticos nas relações familiares, bem como deve 

analisar todos os pontos controvertidos do conflito a fim de melhor aplicar o dispositivo.
57

 

Isto posto, é dever de todos, sobretudo os integrantes do Poder Judiciário, prevenir a 

ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente
58

, pois se trata de 

uma responsabilidade que não pode ser afastada e é necessária para o desenvolvimento pleno 

de um adulto. Portanto, ocorrendo qualquer tipo de ameaça ao menor
59

, o magistrado é 

autorizado, visando à proteção do menor, regular a guarda de maneira diversa da estabelecida.  

 

2.3.  DEMAIS MODELOS DE GUARDA 

 

É necessário estabelecer uma diferenciação entre os modelos de guarda, a fim de evitar 

uma confusão no momento da deliberação daquele que será o modelo mais adequado ao caso 

                                                 
55

 A atuação do juiz no processo civil atual pode ser estruturada em duas linhas iniciais, uma através do processo 

civil privatístico, que põe o Estado a serviço do particular, como um garantidor do exercício dos direitos 

subjetivos de seus destinatários, e outra pelo processo civil publicístico, onde a atuação do juiz é marcada pelo 

interesse público e social, imbuindo-se o juiz de uma busca da verdade e da percepção de que o processo não 

pertence às partes, mas ao Estado e que, portanto, devem ser utilizados todos os instrumentos para sua maior 

efetividade. Uma terceira via pode ser identificada como “garantismo”, onde o juiz deve ter por base a 

efetividade dos direitos fundamentais e o primado da dignidade da pessoa humana. In LEONARDO GRECO, 

Publicismo e privatismo no processo civil, São Paulo, Revista dos Tribunais, ano 33, n. 164, out. 2008, pp. 42, 

46. 
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DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. A redação atual do artigo 1.584, § 2º Código Civil 

(introduzido pela Lei 13.058/14) dispõe que a guarda compartilhada é a regra há ser aplicada, mesmo em caso de 

dissenso entre o casal, somente não se aplicando na hipótese de inaptidão por um dos genitores ao exercício do 

Poder Familiar ou quando algum dos pais expressamente declarar o desinteresse em exercer a guarda. Caso em 

que a guarda compartilhada vai regulamentada, mas o regime de convivência entre pai e filha continua sendo o 

regime vigente, fixada residência habitual materna. DERAM PROVIMENTO (Agravo de Instrumento Nº 

70064723307, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado 

em 25/06/2015). Disponível em: < http://tj-rs.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/204418596/agravo-de-instrumento-

ai-70064723307-rs>. Acesso em 23 mar 2016. 
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 NEVES, Edson Alvisi; II. PIMENTEL, Fernanda Pontes.  Op.cit. p.179 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em 29 jan 2016. 
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concreto, que terá de se adaptar ao processo de transformação devido ao fim da união do 

casal.  

A seguir, iremos abordar os modelos
60

 presentes no ordenamento Jurídico Brasileiro, 

mas em sua maioria não são frequentemente utilizados, diante da inviabilidade proporcionada 

pelos mesmos e também em detrimento das recentes alterações legislativas no Instituto da 

Guarda. 

 

2.3.1. Guarda Unilateral 

 

A guarda unilateral está prevista no parágrafo 1º do Artigo 1.583 do Código Civil, na 

qual afirma que será atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua, possuindo o 

guardião não apenas a custódia física, mas também o poder exclusivo de decisão quanto às 

questões pertinentes ao filho. 

Após a ruptura, o genitor que obtenha a guarda assume de forma unilateral o exercício 

de todos os direitos e deveres que antes eram compartilhados quando ainda existia o fim da 

união do casal, mas vale ressaltar que essa exclusividade não gera prejuízos ao outro genitor 

no que tange ao direito de supervisionar a educação do filho, bem como ter uma comunicação 

efetiva
61

, na medida em que a guarda é distinta do poder familiar, este não se acaba com a 

decretação da guarda a somente um dos genitores. 

Dessa forma, mesmo o detentor da guarda tendo todas as prerrogativas para fazer as 

escolhas da vida do filho, tais como atividades extracurriculares, médicos, escola, sem 

consultar o outro genitor, entretanto, deverá informar ao outro genitor sobre a vida do filho, 

pois este possui direito também a informação sobre a vida do menor.  

A obsoleta redação do § 2º do artigo 1.583 do CCB/2002, antes da alteração 

promovida pela Lei n. 13.058/2014, afirmava que a guarda unilateral deveria ser atribuída ao 

genitor que revelasse melhores condições de exercê-la e, com mais aptidões para propiciar aos 

filhos nos seguintes fatores, descrito nos incisos: afeto nas relações com o genitor e com o 

grupo familiar, saúde e segurança, e educação.  

                                                 
60

  São modelos de guarda: unilateral, alternada, nidal, atribuída a terceiros e a guarda compartilhada, que iremos 

tratar no próximo capítulo.  
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 Conforme expõe também o artigo 1.583, § 5º  A guarda unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a 

supervisionar os interesses dos filhos, e, para possibilitar tal supervisão, qualquer dos genitores sempre será parte 
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Vale ressaltar que os fatores que eram analisados para a atribuição da guarda, nos 

moldes da antiga redação do artigo supramencionado, eram interdependentes, mesmo o 

primeiro fator sendo o mais evidenciado, não subsistia sem a presença dos outros fatores.  O 

dispositivo não privilegiava a situação econômica do genitor, pois um poderia sair em 

desvantagem em detrimento do outro
62

, mas o que era e continua sendo analisado é a proteção 

e o melhor interesse da prole.  

A diferença promovida pela nova redação está configurada ao que era aplicado pelos 

magistrados como regra na atribuição da guarda, antes a regra era aplicação da guarda 

unilateral, que agora passa a ter caráter excepcional, vez que, encontrando-se ambos os 

genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, conforme o 

artigo 1.584, §2º, CC. Ao tornar como regra a aplicação da guarda compartilhada, o 

dispositivo visa acabar com o distanciamento dos filhos entre os genitores, que antes era 

gerado com a guarda unilateral, e também busca acabar com as disputas pautadas em 

interesses pessoais egoístas dos genitores que só objetivavam atingir o ex-cônjuge ao invés de 

preservar o bem-estar da prole, que acabava se tornando uma peça de disputa.  

 

2.3.2. Guarda Alternada 

 

A guarda alternada ocorre quando os filhos ficam sob a guarda material de um dos 

pais por períodos alternados, há uma distribuição equitativa da responsabilidade e dos poderes 

parentais, sendo aquele que detém a posse durante o período exercer com exclusividade a 

guarda.
63

 Nesta modalidade, portanto, o filho passaria uma semana com a mãe e a oura com o 

pai.  

A confusão propiciada entre a guarda alterada e a guarda compartilhada, desde a 

edição da Lei n. 11.698/2008, impossibilitou uma melhor aplicação da guarda compartilhada. 

Na medida em que o compartilhamento das responsabilidades era confundido com a 

alternância da guarda, sendo que a guarda alternada não possui viabilidade em nosso 

ordenamento jurídico para ser aplicada. De forma errônea, ao modelo de guarda 

compartilhada era atribuído o conceito da guarda alternada, uma vez que neste modelo o filho 

ficava dividido entre duas casas, sendo nomeado como filho “mochilinha”, pois passava a ter 

ser uma mochila pronta como único objeto seguro na sua vida, e alternando entre os lares.  
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 SILVA, Ana Maria Milano. Op.cit., p.47. 
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Mesmo os meandros familiares sendo de difícil reorganização após a ruptura do casal, 

não se justifica a utilização da guarda alternada, na medida em que esta falta referencial ao 

filho e gera desconforto, configurando-se até mesmo como uma afronta ao principio do 

melhor interesse da criança, pois os filhos tornam-se objetos de posse, passíveis de divisão de 

tempo e espaço.
64

 

Com a introdução da nova Lei, espera-se que não ocorra mais a confusão entre os 

modelos de guarda alternada e compartilhada quanto à sua aplicação e, que seja visualizado o 

novo papel de ambos os genitores, que passem de visitantes a conviventes, e que prevaleça a 

máxima de que ambos os pais são fundamentais e não apenas um destes.
65

  

 

2.3.3. Guarda Nidal 

 

A guarda nidal, a expressão nidal vem do latim nidus que significa ninho, se 

caracteriza pela permanência dos filhos em um “ninho”, na qual os pais é quem se revezarão 

para ficarem na companhia dos filhos, isto é, a cada período, um dos genitores ficará com os 

filhos em uma residência fixa, com termos previamente fixados judicialmente.  

Não ocorre nenhuma proibição a este modelo em nosso Ordenamento Jurídico 

Brasileiro, mas em detrimento aos aspectos práticos e econômicos para os pais, ela é pouco 

utilizada. Posto que, são necessárias três residências para efetivação deste modelo, uma 

residência para a prole e uma para cada um dos genitores.  

O custo envolvido e a dinamicidade das relações são fatores que desestimulam, outro 

fator que pode vir a atrapalhar esta modalidade é um novo enlace dos pais e com isso o 

nascimento de outros filhos, restaria prejudicada a modalidade pretendida.  

Mas uma vez havendo entendimento e capacidade econômica dos genitores, poderá o 

juiz homologar o modelo de guarda nidal, e uma das vantagens oferecidas à criança será a 

estruturação e a corresponsabilidade parental, bem como não havendo necessidade de 

alternância de casas, porém, vale ressaltar que ainda sim a prole teria a supressão do direito à 

convivência entre um dos seus pais
66

, visto que os períodos são delimitados a cada um dos 

genitores.  
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2.3.4. Guarda atribuída a terceiros 

 

A guarda, via de regra, é atribuição do Poder Familiar e consiste no direito e dever dos 

pais terem os filhos em sua companhia, sob sua proteção material, cultural e patrimonial. 

Entretanto, conforme o artigo 1.584, parágrafo 5º, do Código Civil Brasileiro, caso o “Se o 

juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a 

guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de 

preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e “afetividade”
67

”.   

Diante do exposto no artigo, o dispositivo permite que seja destinada uma modalidade 

de guarda presente no Estatuto da Criança e do Adolescente
68

, tendo ser obrigatoriamente 

aplicada, quando a criança está exposta a algum risco, psicológico ou/e físico, caso mantida 

em companhia dos seus genitores ou por qualquer outro motivo grave que justifique a 

modalidade de guarda atribuída a terceiro.  

A guarda atribuída a terceiros
69

, é configurada como atribuição a uma pessoa, o 

guardião, um conjunto de direitos e deveres, a serem exercidos com o objetivo de proteger e 

prover as necessidades de desenvolvimento de outra pessoa que dele necessite, tal como seus 

genitores. Entre as responsabilidades estão também a convivência sob o mesmo teto, havendo, 

inclusive, a identidade de domicilio entre a criança ou adolescente e os respectivos titulares. 

Diferentemente da tutela, a guarda não implica destituição do poder familiar, mas sim 

a transferência a terceiros componentes de uma família substituta provisória da obrigação de 

cuidar da manutenção da integridade física e psíquica do menor
70

. A atribuição da guarda ao 

terceiro será analisada conforme ao caso concreto
71

, mas os integrantes da família extensa ou 

ampliada
72

 terão prioridade em assumir a responsabilidade. 
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Em última análise, o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê ainda uma 

modalidade de guarda institucional, ao determinar a inserção do menor em situação de risco 

em programas de acolhimento familiar ou institucional
73

 (a inclusão em programas de 

acolhimento possibilita a convivência familiar), de caráter provisório e excepcional, utilizados 

como transição para reintegrar a criança ou adolescente na família, e, em último caso, 

reinseri-la em definitivo em família substituta
74

.  
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CAPÍTULO III- GUARDA COMPARTILHADA 

 

3.1.  ORIGEM 

 

A guarda compartilhada surgiu na Inglaterra em meados da década de sessenta, no 

Common Law, quando ocorreu a primeira decisão sobre guarda compartilhada (joint custody), 

logo depois o instituto se expandiu para Europa, Canadá e EUA.  

 

Conforme noticia Eduardo de Oliveira Leite
75

:  

 

(...) 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 de a guarda conferir ao seu titular poderes muito amplos sobre a pessoa do 

filho, a perda desse direito do pai se revelou injusta e os Tribunais procuraram 

minorar os efeitos de não-atribuição, através da splitorder(isto é, guarda 

compartilhada) que nada mais é, senão, um fracionamento do exercício do direito de 

guarda entre ambos os genitores. Enquanto a mãe se encarrega dos cuidados 

cotidianos da criança, careandcontrol (cuidado e controle), ao pai retorna o poder de 

dirigir a vida do menos, custody (custódia). 

 

A manifestação da modalidade da guarda compartilhada pelo Tribunal Inglês, ocorreu 

em 1964, no Caso Clissold, quando ocorreu a efetiva aplicação do instituto e estabeleceu um 

marco e uma tendência que faria escola na jurisprudência inglesa. Este marco teve relevância 

também, pois se quebrou um paradigma secular e permeou-se o início do respeito ao interesse 

da criança. E com a noção da guarda compartilhada, a função parental passou a ser 

equilibrada entre os genitores.  

Em adendo Luiz Felipe Lyrio Peres
76

, coleciona ao tema expondo: 

Na Inglaterra, o sistema da commom law teve a iniciativa de romper com o 

tradicional deferimento da guarda única que sempre tendênciava para a figura 

materna, passando assim os tribunais a adotarem a conhecida split ordem, que 

significa repartir, dividir, os deveres e obrigações de ambos os cônjuges sobre seu 

filho. 
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Dessa maneira, as decisões dos tribunais ingleses passaram a beneficiar sempre o 

interesse do menor e a igualdade parental, abolindo definitivamente a expressão 

direito de visita, possibilitando assim maior contato entre pai/mãe e filho. 

Tal instituto aos poucos foi ganhando repercussão na Europa, e aproximadamente 

no ano de 1976 foi profundamente assimilada pelo direito francês, com a mesma 

intenção da guarda compartilhada criada no direito inglês; ou seja; dirimir as 

malecias que a guarda única provoca para os cônjuges e seus filhos. 

Assim, o ordenamento jurídico francês, após a introdução da Lei 87.570, ratificou o 

posicionamento dos tribunais, passando no seu art. 373-2 a mencionar que os todos 

os direitos inerentes dos pais sobre seus filhos irão continuar após o divorcio. 

Art. 372–2. Se o pai e a mãe são divorciados ou separados de corpo, a autoridade 

parental é exercida quer em comum acordo pelos genitores, quer por aquele dentre 

eles a quem o tribunal confiou a criança, salvo neste último caso, o direito de visita 

e do controle do outro. 

 

Em decorrência ao direito Inglês, o direito Francês adotou o modelo de guarda 

compartilhada na forma jurídica, na qual um dos genitores fica com a guarda física e o outro 

com direito à visitação. Logo após e de igual atribuição do direito Francês, o instituo chegou 

ao Canadá, aonde é denominado como sole custody. 

Todavia, a evolução do instituto da guarda compartilhada ocorreu nos Estados Unidos 

da América, conforme corrobora mais uma vez, Luiz Felipe Lyrio Peres
77

: 

 

Nos EUA não existe uma regra para definir qual o modelo de guarda que deve ser 

adotado, contudo o casal é submetido a um estudo, uma espécie de órgão mediador, 

para se verificar o que é melhor para a criança, aonde se tem o entendimento que o 

genitor que incentiva a convivência do filho com o outro genitor está de acordo 

com o melhor interesse da criança, e, aquele que não incentiva essa convivência 

não é apto para exercer a guarda. Portanto, aí está o motivo para o grande número 

de deferimento da guarda compartilhada, uma vez que os ex-cônjuges com receio 

de perderem a guarda permitem harmoniosamente que seu filho tenha contado com 

ambos. 

Nos EUA, a guarda compartilhada é conhecida como joint custody ou shared 

pareting, em que esta se subdivide em guarda compartilhada jurídica( joint legal 

custody) e em guarda compartilhada física(joint physica custody). 

Primeiramente, os tribunais norte-americanos somente adotaram a joint legal 

custody. Porém, aos poucos percebeu-se que esse sistema não satisfez totalmente os 

cônjuges que não detinham a guarda material, visto que eles não tinham com 

frequência seus filhos passando dias em seu domicilio. Foi a partir desse momento 

que passou-se também a ser adotado a joint pysical custody, com intuito de suprir 

essa carência. 

 

A evolução histórica e a viabilidade de adoção deste modelo de guarda em outros 

países contribuíram para o desenvolvimento do instituto no Brasil, justifica-se, portanto, 

relevância em mencionar o surgimento deste modelo. 
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3.2.  A EVOLUÇÃO DA FAMÍLIA E SUAS INFLUÊNCIAS NO INSTITUTO 

DA GUARDA COMPARTILHADA 

 

A evolução do Direito de família está atrelada às mudanças ocorridas na sociedade e 

no âmbito familiar, por este motivo explica-se a necessidade de frequentes adequações, assiste 

a essa ideia também Guilherme Gonçalves Strenger, demonstrado a seguir: 

 

O Direito de Família é o menos persistente e duradouro, exatamente porque está 

sempre e necessariamente submetido às flexibilidades sociais que são conduzidas 

pelas constantes mutações do processo histórico e cultural. Como instituição a 

família é também um fato. Governada por um direito, ela é conduzida como um 

fenômeno numa evolução.
78

 

  

A família é uma entidade histórica, ou seja, está interligada com os rumos e desvios da 

história, tal fundamento evidencia que ao ocorrer mutações históricas também ocorrem 

transformações no eixo familiar. Um das importantes transformações e que marcam o 

presente trabalho é a evolução na relação da mãe com o filho menor e a função do pai em 

apenas proteger e ser o provedor de condições para esta relação. 

 Com o advento da revolução industrial, considerado um marco nas relações familiares 

também, a atribuição do Pátrio Poder
79

 que dantes era destinada somente ao pai, passa a ser 

dividida com a figura da mulher, pois o pai ao sair para trabalhar, acabou por desinteressa-se 

da atenção diária para com os filhos, deixava aos cuidados da mãe a criação dos filhos, bem 

como os encargos domésticos.  

 O afastamento do pai em relação aos filhos no século XX, devido ao trabalho, 

disseminou a idéia que até hoje, infelizmente, é preconizada em nossa sociedade, de que a 

mãe é a figura parental primordial para a prole, enquanto o pai é a figura do provedor da 

família. 

 Foi nesse período da evolução familiar que revelou-se a preferência da guarda materna 

sobre os filhos, sendo o pai não mais tão primordial neste contexto de criação dos filhos , por 

ser apenas o provedor. 

 Esse cenário prevaleceu até década de 70,  pois com o ingresso histórico da mulher no 

mercado de trabalho, gerou desdobramentos no meio familiar, na medida em que a mulher 

também passou a exercer o papel de provedor da família, não tendo como somente a mesma 
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acumular a jornada de trabalho, a criação dos filhos e os trabalhos domésticos. A partir disto, 

surgiu a necessidade do pai em assumir também as responsabilidades da casa e da criação dos 

filhos.  

 O acontecimento descrito acima trouxe muitos benefícios aos filhos, a maior 

participação do pai na relação com o filho, trazendo também uma nova perspectiva nas 

decisões judiciais de guarda, quando ao término das uniões conjugais. Todavia, outro aspecto 

trazido pelo acontecimento e que tem propiciado uma drástica mudança nas relações 

familiares é a evolução da mulher e o movimento feminista, sendo fatores apontados por 

sociólogos como geradores do fim das uniões conjugais
80

.  

 A criação dos filhos atualmente preconiza que estes devem ter seus ideais 

identificados, tanto com a mãe como com o pai e visando uma constante convivência, tendo 

como objetivo aos pais a responsabilidade de formarem cidadãos responsáveis. Ademais, a 

igualdade entre homem e mulher
81

 na sociedade conjugal deverá ser efetivamente exercida no 

seio familiar, logo é primordial estabelecer-se uma igualdade parental, para que seja dever de 

ambos a criação dos filhos.  

 Um dos grandes conflitos enfrentados pelo judiciário e que necessita de soluções 

eficazes se encontra na atribuição da guarda a um dos genitores, pois o que tem se produzido 

com os procedimentos jurídicos é uma disputas entre os pais na guarda dos filhos, não 

ocorrendo o respeito ao melhor interesse da criança.  

 É neste meio que surge a possibilidade da guarda compartilhada, traz a possibilidade 

de uma decisão, mesmo sem consenso entre os pais, que não aumenta as disputas e sim 

unifica todos os objetivos ao melhor interesse da criança ou adolescente, propiciando a 

igualdade parental. Para tanto, é fundamental que os magistrados estejam respaldados em uma 

doutrina moderna e avançada no âmbito familiar e, em especial, de leis que permitam ao juiz 

decidir conforme o caso concreto.  

 A fim de auxiliar também na decisão do magistrado é importante que o mesmo 

faça uso da interdisciplinaridade entre direito, psicologia e sociologia, em questões 

relacionadas ao tema, na medida em que a separação do casal pode gerar conseqüências 

psicológicas ruins, quando não observado todos os aspectos que influenciam no melhor 

interesse do menor. É relevante colecionar ao texto, o conceito e as diferenciações da guarda 

compartilhada, ao que se segue: A guarda compartilhada legal, ou simplesmente guarda 
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jurídica, é a partilha de decisões importantes relativas aos filhos. A guarda compartilhada 

material ou simplesmente guarda física, corresponde aos acordos de visita, podendo os pais 

planejar da maneira que entenderem melhor a guarda física. O princípio que deve nortear 

todas as determinações deve ser a continuidade das relações pais e filhos e a não exposição da 

criança ao conflito parental
82

. 

 Enfim, detona-se atualmente um crescimento dos pedidos de guarda feito por homens, 

em função do novo papel desempenhado pelas mulheres a partir dos anos 70, o que requereu 

do judiciário novas soluções para os casos que eram cada vez mais presentes. E neste liame, 

que a guarda compartilhada se apresenta como um meio de atender ao melhor interesse da 

criança, não os interesses dos pais que se encontram em conflito
83

. 

  

3.3  A GUARDA COMPARTILHADA NO BRASIL 

 

A guarda compartilhada foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei 

n.11.698/2008, alterando os artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil Brasileiro de 2002. É 

mister mencionar que antes mesmo da alteração legislativa o instituto já vinha sendo aplicado  

em algumas decisões em diversos Estados
84

. Além disto, o instituo continuou a sofrer 

mudanças com a Lei n.13.058 de 22 de dezembro de 2014 que alterou os artigos  

1.583, 1.584, 1.585 e 1.634 do CCB/2002, para estabelecer o significado da expressão 

“guarda compartilhada” e dispor sobre sua aplicação. 

As atribuições da guarda compartilhada já desenvolvidas ao longo do presente 

trabalho enfatizam que ambos os pais tornam-se detentores da autoridade parental, ambos 

possuem a guarda, logo lhes é dado o poder de decisão sobre a vida dos filhos. A intenção 

deste modelo de guarda é manter os laços de afetividade, buscando amenizar os efeitos na 

vida dos filhos do que possa ser gerado ao fim da união conjugal e, concomitantemente visa 
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manter de forma igualitária a função parental, reconhecendo, portanto, direitos e deveres 

tantos filhos como dos pais.  

O instituto da guarda compartilhada é utilizado para diversos fins ligados ao melhor 

interesse da criança ou adolescente, são eles: Evitar a síndrome de alienação parental
85

; 

Manter os vínculos afetivos com ambos os genitores e demais familiares; Auxiliar na criação 

e educação do filho; E por fim, manter as referências paternas e maternas
86

.  

A nova concepção para a vida dos filhos de pais separados trazida pela guarda 

compartilhada é de que a separação é da família conjugal e não da família parental, isto é, os 

filhos não precisam se separar dos pais quando o casal se separa, o que indica que ambos os 

pais continuarão participando da rotina e do cotidiano deles
87

. 

Rolf Madaleno
88

 previne afirmando que a guarda conjunta
89

 não é guarda repartida, 

como se a divisão do tempo fosse a solução de todos os problemas e de todas as aflições de 

casais em dissenso conjugal, apesar de o dispositivo viabilizar uma maior distribuição do 

tempo dos pais para com seus filhos comuns, justamente para criar as condições de 

atendimento à função de guarda repartida
90

. 

A guarda conjunta possui diversas vantagens ao menor na medida em que a prioridade 

é o melhor interesse dos filhos, prioriza também o Poder Familiar e a diferenciação das 

funções dos guardiões, e ambos se tornam atores principais na criação do filho, não apenas 

sendo um mero contribuinte com alimentos que tem como recompensa o direito à visitação.  

Na modalidade da guarda compartilhada, privilegia-se a ideia de estar com e de 

compartilhar, não existindo conotação de posse, pois é sempre voltada para o melhor interesse 

da criança ou do adolescente e, consequentemente dos pais
91

.  

Isto posto, a guarda compartilhada, nada mais é que a soma dos esforços e da 

contribuição dos pais, na medida de suas possibilidades, para o atendimento de todas as 

necessidades dos filhos, em ambiente harmônico, propiciado pelo necessário equilíbrio nas 

decisões importantes para a prole, garantindo para tanto o convívio familiar que se estende 
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não somente aos genitores como também toda família paterna e materna, como avós, tios, 

primos, seja pela consangüinidade como também pela afinidade ou da socioafetividade, sem 

esquecer-se , ainda , da convivência comunitária de que desfrutarão esses menores em sua 

nova realidade, representadas pelos círculos sociais freqüentados por seus pais
92

. 

 

3.4.  A GUARDA COMPARTILHADA EM OUTROS PAÍSES 

 

São perceptíveis as diferenças nas experiências familiares e no próprio direito de cada 

país, porém é relevante mencionar no presente estudo como o instituo da guarda 

compartilhada é tratado nos demais tribunais ao redor do mundo, para que seja depreendida a 

ideia de que uma correta aplicação merece prestígio e atenção do Direito Brasileiro.  

 

3.4.1. Portugal 

 

A guarda compartilhada no direito português é denominada por “guarda conjunta”, 

tem por objetivo o exercício comum do poder paternal e o melhor interesse do menor, 

assemelhando-se ao modelo brasileiro da guarda compartilhada. É mister ressaltar que antes 

mesmo da guarda compartilhada ser legislada já possuía aplicação nos tribunais portugueses, 

sua previsão está no Código Civil Português nos artigos 1.905 e 1906, exposto a seguir:  

 

Art. 1.905: Alimentos devidos ao filho em caso de divórcio, separação judicial de 

pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do casamento. 

1-Nos casos de divórcio, separação judicial de pessoas e bens, declaração de 

nulidade ou anulação do casamento, os alimentos devidos ao filho e forma de os 

prestar serão regulados por acordo dos pais, sujeito a homologação; a homologação 

será recusada se o acordo não corresponder ao interesse do menor. 

Art. 1.906: Exercício das responsabilidades parentais em caso de divórcio, separação 

judicial de pessoas e bens, declaração de nulidade ou anulação do casamento. 

1 - As responsabilidades parentais relativas às questões de particular importância 

para a vida do filho são exercidas em comum por ambos os progenitores nos termos 

que vigoravam na constância do matrimónio, salvo nos casos de urgência manifesta, 

em que qualquer dos progenitores pode agir sozinho, devendo prestar informações 

ao outro logo que possível. 

2 - Quando o exercício em comum das responsabilidades parentais relativas às 

questões de particular importância para a vida do filho for julgado contrário aos 

interesses deste, deve o tribunal, através de decisão fundamentada, determinar que 

essas responsabilidades sejam exercidas por um dos progenitores. 

3 - O exercício das responsabilidades parentais relativas aos actos da vida corrente 

do filho cabe ao progenitor com quem ele reside habitualmente, ou ao progenitor 

                                                 
92

 BOULOS, Da guarda “com-parte-ilhada” à guarda compartilhada: novos rumos e desafios. In: SILVA, Regina 

Beatriz Tavares da; CAMARGO NETO, Theodureto de Almeida. Grandes temas de direito de família e das 

sucessões. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 77. 



47 

 

com quem ele se encontra temporariamente; porém, este último, ao exercer as suas 

responsabilidades, não deve contrariar as orientações educativas mais relevantes, tal 

como elas são definidas pelo progenitor com quem o filho reside habitualmente. 

4 - O progenitor a quem cabe o exercício das responsabilidades parentais relativas 

aos actos da vida corrente pode exercê-las por si ou delegar o seu exercício. 

5 - O tribunal determinará a residência do filho e os direitos de visita de acordo com 

o interesse deste, tendo em atenção todas as circunstâncias relevantes, 

designadamente o eventual acordo dos pais e a disponibilidade manifestada por cada 

um deles para promover relações habituais do filho com o outro. 

6 - Ao progenitor que não exerça, no todo ou em parte, as responsabilidades 

parentais assiste o direito de ser informado sobre o modo do seu exercício, 

designadamente sobre a educação e as condições de vida do filho. 

7 - O tribunal decidirá sempre de harmonia com o interesse do menor, incluindo o de 

manter uma relação de grande proximidade com os dois progenitores, promovendo e 

aceitando acordos ou tomando decisões que favoreçam amplas oportunidades de 

contacto com ambos e de partilha de responsabilidades entre eles
93

. [grifo nosso] 

 

 No ano de 1999, o Código Civil Português recebeu a emenda que tornou lei a guarda 

compartilhada, a fim de propiciar o alcance dos direitos de pais e filhos à convivência mútua 

após o divórcio, separação ou anulação do casamento.  

 

3.4.2.  Argentina 

 

Na argentina a modalidade de guarda compartilhada é destinada tanto ao casal que 

constituiu matrimônio como também aos que não constituíram, tendo como regra o exercício 

conjunto da função parental, logo destinado à ambos os genitores o dever de criação dos 

filhos, bem como todos os direitos e obrigações advindos do poder familiar.  

  O exercício é condicionado ao melhor interesse da criança ou adolescente, como 

também é previsto no direito Brasileiro, e devendo o juiz julgar, sob essa perspectiva, 

qualquer conflito que seja levado à sua decisão
94

.  

 

3.4.3. Canadá 

 

A guarda compartilhada no Canadá só é concedida se os pais optarem por esta 

modalidade, entretanto, os juízes recomendam a adoção desta modalidade por ser mais 

benéfica aos filhos e também aos genitores, pois é nesta modalidade que o efetivo convívio é 
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intensificado e que as relações podem ser fortalecidas entre ambos os genitores para com os 

filhos. 

Os tribunais canadenses ao decretarem esta limitação ao pedido da guarda 

compartilhada só poder ser deferido, se somente se for pedido em conjunto, demonstra a 

preocupação em dar efetividade ao instituto, na medida em que não se pode obrigar a um dos 

genitores a guarda compartilhada quando ele não deseja, sob o risco de não se atingir o 

objetivo. 

A Lei de divórcio Canadense, na seção 16, afirma que o tribunal deve garantir à 

criança o contato constante com casa pai, na medida de seus interesses
95

. 

Embora a forma de lidar com a guarda compartilhada pelo direito canadense possa 

sofrer criticas por parte da doutrina brasileira, por não estabelecer mesmo que sem consenso a 

guarda compartilhada em detrimento aos interesses do menor, ainda sim, é relevante destacar 

que é interessante a aplicabilidade do instituto no direto canadense mesmo que diverso do que 

é aplicado no direito brasileiro, requer atenção, pois é necessário o mínimo de consenso na 

relação entre os genitores para que o menor cresça em uma ambiente harmonioso.  

 

3.4.4. Estados Unidos 

 

 Nos Estados Unidos, na maioria de casos de divórcio, assim como no Brasil, a mãe é 

quem obtém a guarda unilateral dos filhos, cabendo ao pai o pagamento da pensão alimentícia 

e o direito de visita, tornado-se apenas um provedor e não estabelecendo um grau de 

convencia elevado com os filhos.  

 Porém, com o advento da guarda compartilhada paradigmas têm sido quebrados no 

sentido de não se aceitar a guarda unilateral como melhor opção em detrimento dos filhos, 

fazendo-se necessário um melhor relacionamento entre os pais, após o fim da união conjugal. 

Desta maneira, cada um dos genitores terá o mesmo tempo com os filhos, bem como é 

estabelecido um acordo em que se consideram as possibilidades financeiras de cada um dos 

genitores a fim de estabelecer as despesas materiais para com seus filhos. 

 Ademais, os americanos oferecem um curso sobre responsabilidade pela criação dos 

filhos, bem como esclarecem as atribuições desta modalidade que visa o melhor interesse do 
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menor. Nota-se, que é um instituto em constante evolução no país e vem sendo adotada nas 

legislações de diversos estados americanos
96

. 

 

3.4.5. França 

 

A primeira lei sobre guarda compartilhada surgiu na França, embora as primeiras 

decisões tenham ocorrido no direito inglês, a lei foi chamada de Lei Malhuret, nome do então 

secretário de Estado dos Direitos Humanos, sendo editada em 22 de julho de 1987, sob o 

número 87.570/87, harmonizando o código Civil Frances com a jurisprudência de 1976.  

O Direito Francês estabeleceu que a autoridade parental deve ser exercida pelo casal a 

quem, divorciado ou não, compete regrar e também determinar os detalhes da vida cotidiana 

dos filhos, conforme artigo 287
97

.  

No ordenamento Francês também ocorre a possibilidade de quando o casal se separa, o 

exercício da guarda tanto pode ser exclusivo como de um dos pais, concedendo-se ao outro o 

direito a à visitação, ou sendo compartilhada por ambos a guarda.  

 

3.4.6. Alemanha 

 

No Direto Alemão, até 1992, existia uma lei sobre guarda na qual estipulava que a 

escolha da guarda deveria se basear no interesse do filho, e via de regra era predominante a 

guarda unilateral. Essa regra foi submetida à apreciação da Corte Institucional e foi declarada 

inconstitucional, o entendimento adotado foi o de que o Estado não poderia intervir nesta 

relação, quando ambos os pais, após o divórcio, são capazes e estão dispostos à guarda 

conjunta dos filhos e quando o acordo é benéfico aos filhos.  

A mudança foi provocada e analisada no Direito Alemão, através de um processo, no 

qual um pai foi aos tribunais alemães requerer a guarda de seu filho, nascido fora do 
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casamento, porém eu pedido foi indeferido e nem lhes concederam direito a uma avaliação 

pericial psicológica do filho e da mãe, e mesmo tentando até última instancia não conseguira 

logra êxito com a ação.  

Diante disto, o pai se dirigiu às cortes Européias dos Direitos Humanos para pedir 

justiça e reparação contra o Estado Alemão.  A sentença ELSHOLZ, de 13 de julho de 2000, 

condenou a Alemanha a indenizar o pai por danos morais e afirmou que qualquer que sejam 

as leis nacionais, o interesse superior da criança se encontra no direito fundamental de ter 

acesso a seus genitores.  

Após o acontecimento os tribunais alemães passaram a adotar como regra a 

modalidade de guarda compartilhada, não tendo necessidade de decisão sobre a guarda com 

um divórcio, e sendo analisada somente a guarda quando requerida na forma unilateral
98

. 
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CAPÍTULO IV- A NOVA GUARDA COMPARTILHADA NO DIREITO 

BRASILEIRO 

 

4.1.      CONCEITO E EVOLUÇÃO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA 

 

Primordialmente, o tempo que os filhos devem permanecer na companhia do genitor 

ou de familiares, bem como a determinação dos feriados, era tratado pelo artigo 1.589
99

, como 

direito de visitas. 

Sendo assim, o genitor que não seja o guardião dos filhos, pode visitar e ter em sua 

companhia a prole, segundo o que acordar com o outro genitor ou, na impossibilidade de 

acordo, a fixação dos dias de visita será feita pelo magistrado. 

Entretanto, a expressão “visitas” presente no texto do Código Civil Brasileiro passou a 

ser duramente criticada por não ir de encontro aos princípios consagrados no texto 

constitucional presentes no artigo 227 da CRFB
100

, na medida em que o deve ser assegurado 

menor é o direito a convivência e não uma mera visitação.  

No mesmo sentido, o ECA (Lei 8.069/90), responsável por garantir o respeito ao 

melhor interesse do menor, consagra em seu texto também a necessidade de um direito à 

convivência familiar e comunitária, elencado artigo 4º da lei supracitada
101

. 

 Portanto, tanto a Constituição da República e como Estatuto da Criança e do 

Adolescente defendem claramente em seus textos o direito à convivência, vale ressaltar que 

por um longo tempo, a maioria a quem era destinada estas normas sofreu desrespeitos a 

mesma, pois o tempo de convivência do genitor não guardião restringia-se a mera “visita”.  

 A fixação de simples finais de semana alternados, como era tradicionalmente aplicado 

pelas Varas de Família, estabelecia o convívio durante quatro dias entre o não guardião e a 

prole, enquanto os demais vinte e seis dias eram vividos exclusivamente na convivência do 

guardião. 
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Resta claro, que esse obsoleto modelo gerava, a formação de “pais recreativos” , na 

medida em que o tempo de convívio entre a prole  e o não guardião era muito restrito, e  muita 

das vezes o que se criava era um mundo encantado e que era destruído em face de diversos 

conflitos como:  o não guardião precisava manter um intensa lista de atividades culturais e 

tinha de tentar realizar todas as programações possíveis no curto espaço de tempo, na medida 

em que não passava mais tempo do que o pré-acordado; Com isso o guardião saia afetado, 

pois após um intenso dia de atividades , o filho considerava o não guardião como o genitor 

legal enquanto o guardião era considerado chato , por esse ser o responsável por educação 

bem como as cotidianas cobranças para o desenvolvimento do menor; E por fim, saía 

perdendo o filho, pois ficava dividido entre os dois mundos por escolha dos seus progenitores 

e acabava , por muitas vezes, sendo usado como “moeda de troca” ou “cabo de guerra” entre 

os genitores
102

.  

Em atenção a tais desdobramentos e conflitos, a doutrina e jurisprudência passaram a 

utilizar o temo convivência ao invés do termo visitas, a fim de justificar a necessidade de 

postulação de um tempo maior de permanência da prole com o não guardião.  

  

4.1.1. A convivência após a Lei nº 13.058/2014 

 

Com o advento da nova Lei da guarda compartilhada, Lei n.13.058/2014, a redação do 

parágrafo 2º do artigo 1.583 do CCB/2002 foi alterada passando a vigorar o seguinte texto: 

“Na guarda compartilhada, o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma 

equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses 

dos filhos.” A alteração foi pensada no sentido de diminuir a disparidade de tempo entre o 

guardião físico e o não guardião.  

A lei 13.058/2014 ao realizar está alteração visa estabelecer que a convivência entre a 

prole e os genitores deverá ser equilibrada, impossibilitando, portanto, a fixação de finais de 

semanas alternados e acabando com a confusão entre os institutos de guarda compartilhada e 

guarda alternada.  

É mister ressaltar que a convivência proposta pela guarda compartilhada visa atender à 

criança em suas respectivas necessidades de contar tanto com o pai como a mãe, sendo 
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também uma legítima reivindicação dos homens que descobriram a realização em exercer a 

parentalidade
103

. 

A manutenção da convivência com ambos os genitores, é impreterível para que seja 

garantida a proteção aos respectivos direitos da prole. Esse exercício da autoridade parental é 

destinado ambos, de forma que os deveres e direitos não se extinguem com o fim da união 

conjugal. Sendo incutida, deste modo, a necessidade de decisão conjunta sobre as questões da 

vida da prole que se introduz após a regulamentação da rotina de convivência e gera uma 

melhor organização para todas as partes.  

Cabe colecionar neste momento a possibilidade de aplicação do instituto da guarda 

compartilhada até mesmo no caso de crianças de tenra idade, sem a necessidade do 

acompanhamento da genitora. Mesmo enquanto lactante é indispensável que o genitor, 

quando não for o detentor da custódia física, tenha o direito assegurado e estabelecido
104

. 

Ao que se expõe, a fixação do regime de convivência deve ser buscada, em um 

ambiente ideal, uma construção conjunta de dias, horários e locais de retirada, criando uma 

rotina para prole, devendo sempre melhor atender aos interesses da criança e não dos 

genitores. Afinal, o que está se buscando é a garantia do direito de convivência familiar 

destinada à prole.  

Um das facilidades propiciadas pelo direito à convivência é a utilização da escola como 

ponto de referência, para que não ocorra conflito entre os genitores. E outra vantagem desta 

utilização é que em caso de inobservância desta cláusula de convivência, haverá facilitação da 

prova deste comportamento.  

Evidencia-se que através do direito à convivência, diversas são as formas em que os 

genitores possuem de participar da vida da prole, seja pela responsabilidade de levar a uma 

atividade extracurricular como também em algum tratamento médico de caráter continuo. Em 

atualização as modernas concepções de famílias
105

 e da hipótese dos pais que residem em 

cidades diferentes, o magistrado poderá por provocação do Ministério Público estabelecer 

dias e horários de convivência por meio de ferramentas on-line, para que seja minimizado os 

efeitos da distância.  
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4.1.2.  Das limitações à convivência 

 

O direito à convivência familiar não é um direito absoluto, apesar de ser 

constitucionalmente protegido. A justificativa é a de que para a garantia do sadio 

desenvolvimento da prole, na ocorrência de algum fator que ameace seu atendimento, o 

exercício da convivência poderá ser suspenso ou supervisionado.  

Desta forma, o ambiente que a prole deve ser criada deverá está livre da presença de 

pessoas dependentes de substâncias entorpecentes, como drogas ou álcool, devendo ocorrer 

uma modificação na convivência com a prole em casos como os supramencionados, sendo o 

genitor ou genitora afastado, para que não venha gerar malefícios a prole.  

A possibilidade de encontros supervisionados pela confiança do detentor da custódia 

física, não é a melhor opção, seja por perder a naturalidade da relação como também a 

presença de uma terceira pessoa entre o genitor e a prole pode ser vista como um “espião” a 

serviço do progenitor ausente, gerando mais conflitos do que soluções, restando a prole mais 

prejudicada do que dantes.  

Uma viabilidade de ocorrência de encontros supervisionados seria e locais 

terapêuticos, até para que a interação entre eles pudesse ser avaliada, podendo o custo ser 

rateado entre os genitores ou pago pelo genitor que está limitando o convívio com a prole. Ou 

ainda podendo ser realizado tais encontros em prédios do Poder Judiciário, embora a maioria 

dos foros não ofereça o acolhimento que tal relação necessita. Os esforços são diversos para 

que a prole não perca convivência com um dos genitores ou ambos que possuam limitações ao 

direito da convivência, sendo, portanto, sempre observado o melhor interesse do menor.  

A limitação também é imposta em casos de suspeita de abuso sexual, até que seja 

verificada a veracidade das alegações. Destaca-se que, considerando que tal prática é 

costumeiramente utilizada para exercer uma alienação parental também. 

Outra hipótese de restrição ou suspensão de convivência está presta no artigo 22, 

inc.IV, da Lei Maria da Penha- Lei n. 11.340/2006, dentre as medidas protetivas que a mulher 

vítima de violência pode solicitar perante a autoridade parental. Porém a limitação só ocorre 

após a manifestação da equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar que 

funcione perante o Juizado de Violência contra mulher. Entretanto, a medida protetiva em 

relação ao pai não importa na aplicação automática desta previsão
106

.   
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Por último, em caso de algum dos genitores se encontrar encarcerado, a Lei 

n.12.962/2014 em seu parágrafo 4º inclui a previsão do artigo 19 do ECA a fim de garantir o 

direito à convivência mesmo quando nestes termos, para tanto, a casa prisional deverá 

oferecer espaço adequado e seguro para que essa convivência ocorra, podendo ocorrer a 

supressão do direito em caso de ameaça à proteção integral da criança e do adolescente. 

Vale ressaltar que, diante de limitações ao direto de convivência por ambos os 

genitores, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura que seja colocado, 

excepcionalmente, em família substituta, conforme artigo 19 da Lei 8.069/90. 

 

4.1.3.  A efetividade do direito à convivência  

 

A garantia de efetividade do direto à convivência está atrelada a regulamentação da 

convivência familiar de forma detalhada,  sem o arbítrio discricionário por um dos genitores e 

com boa vontade por parte dos genitores para que seja viável. 

Diversos são os questionamentos de como aferir a efetividade do direito à 

convivência. Cumpre de início mencionar que, somente a falta não justificada poderia 

acarretar sanções e atitudes processuais visando à garantia desse direito do filho. Sendo assim, 

ficaria afastada a utilização de qualquer remédio processual no caso de um genitores que 

deixa de cumprir com o estabelecido em um episódio eventual por motivo de força maior. 

O descumprimento injustificado e reiterado poderá ser objeto de demandas processuais 

por qualquer dos genitores, visto que ocorre desrespeito aos interesses e direitos da prole. 

Caso os pais não estabeleçam a escola como ponto de referência e comprovação da 

efetivação do direito à convivência, utiliza-se o direito notarial a título de comprovação desse 

direito. O genitor que busca a efetivação do direto do filho pode buscar junto a um 

Tabelionato de Notas a realização de uma ata notarial, requisitando a diligência do tabelião, 

estando presente no lugar estabelecido para retirada ou entrega da criança, podendo constar 

até a testemunha que presenciou o fato pelo tabelião. A ata notarial também será utilizada 

para comprovar trocas de mensagens de textos, e-mail ou whatsapp, ou qualquer outro meio 

digital, entre os genitores quando da falta de um deles no cumprimento ao regime de 

convivência
107

.  
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Outra ferramenta utilizada para dar efetividade ao direito, só que neste caso 

previamente, é o envio de telegrama, com aviso de recebimento, mencionando o dia e horário 

para retirada ou entrega do filho. 

Em casos em que a criança resida em prédios com portaria, é recomendável o registro 

da presença do genitor para retirada do mesmo, afim de que se comprove a convivência.  

Quando não ocorrer o cumprimento a determinação judicial, poderá um dos genitores, 

ingressar com uma medida cautelar de busca e apreensão prevista no artigo 536, § 1º, do 

Novo CPC.  Além do descumprimento, um dos genitores ao desobedecer às determinações 

está infringindo um direito que assiste tanto à demandante quanto à criança, bem como não 

observa os interesses da prole, inclusive abusando moral e afetivamente desta, ao ferir direito 

fundamental do menor. Entretanto, a vida processual deve ser evitada por ambos os genitores, 

pois ser algo desgastante e traumático para criança, na medida em que pode requisitar força 

policial par o cumprimento do mandado. 

Em busca da proteção ao melhor interesse do menor, o que tem se admitido em casos 

de descumprimento é a aplicação de uma multa. Conforme entendimento do STJ
108

, no âmbito 

do direito de convivência familiar, “o guardião é devedor de uma obrigação de fazer, ou seja, 

tem o dever de facilitar a convivência do filho com o visitante nos dias previamente 

estipulados, devendo se abster de criar obstáculos para o cumprimento do que fora 

determinado em sentença ou fixados em acordo”. E, em caso de descumprimento, existe a 

possibilidade de execução da obrigação de fazer, podendo o juiz fixar multa ao guardião 

renitente.  

Tal entendimento também é válido para a convivência entre a prole e os demais 

familiares. Ademais, a penalidade aplicada pelo magistrado deve ser determinada por 

descumprimento, de forma progressiva e, sobretudo, em um grau que force o devido 

cumprimento. 

 

4.2.    A EFICÁCIA DA GUARDA COMPARTILHADA 

 

A eficácia da guarda compartilhada está condicionada a sua utilização pelos tribunais 

diante dos casos concretos, na medida em que mesmo sendo a sua obrigatoriedade definida 

pela lei, pode o magistrado à luz dos princípios constitucionais que visam a proteção ao 
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melhor interesse da criança decretar outra modalidade de guarda, ou seja, a que melhor atenda 

as necessidades da criança podendo ser compartilhada ou não. 

 Pretendendo contribuir com esse entendimento José Fernando Simão
109

, afirma que, 

mesmo com a obrigatoriedade prevista pela lei ela não será acatada, como exposto a seguir: 

"no caso da guarda compartilhada, em situações de grande litigiosidade dos pais, 

assistiremos às seguintes decisões: 'em que pese a determinação do CC de que a guarda 

deverá ser compartilhada, no caso concreto, a guarda que atende ao melhor interesse da 

criança é a unilateral e, portanto, fica afastada a regra do CC que cede diante do princípio 

constitucional'. A lei não é, por si, a solução do problema como parecem preconizar os 

defensores do PL 117/03. A mudança real é que o Magistrado, a partir da nova redação de 

lei, precisará invocar o preceito constitucional para não segui-la. Nada mais" 

 No que concerne a aplicação da guarda compartilhada, o seu objetivo é dar 

continuidade do exercício comum da autoridade parental, ou seja, visa primordialmente a 

continuidade da relação entre os pais e filhos, tal como era vivenciada na constância do 

casamento ou união conjugal, conservando para tanto os laços de afetividade, direitos e 

obrigações recíprocas
110

.  

 Desta forma, é relevante destacar que a determinação da guarda compartilhada 

importa necessariamente na atribuição da custódia física do filho, ou seja, com quem ele irá 

morar. Conforme nova redação do artigo 1.583, §3º, do Código Civil de 2002, foi atribuído 

ao termo custódia física a “base de moradia”, de forma expressa, ademais, o 

compartilhamento pode ser realizado mesmo quando os genitores não residem na mesma 

cidade. A nova redação merece atenção , na medida em que anteriormente não era aplicada 

pela lei n. 11.698/2008, mesmo já sendo prevista a guarda compartilhada quando os pais 

residiam em cidades diferentes.  

 O critério utilizado pelo legislador para a determinação da base de moradia é o da 

residência que “melhor atender aos interesses dos filhos”, conforme leciona o artigo 1.583, 

§3º do CC. Os pais poderão ainda entrar em consenso, mas, na impossibilidade do mesmo, 

caberá ao juiz e ao promotor, auxiliados pela equipe de perícia social e psicologia, observar e 

guardar que esse critério seja atendido. 
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 Segundo as regras do novo CPC, quando o juiz nomear o perito, artigo 662 do novo 

CPC, possibilitará a ambos os genitores, no prazo de cinco dias, contados da intimação do 

despacho, indiquem seus assistentes técnicos e estes, por sua vez, devem apresentar seus 

quesitos, com fulcro no artigo 462, §1º, do referido diploma.  

  Para correta função devem os peritos e os assistentes técnicos utilizar todos os meios 

necessários, ouvindo testemunhas e, atém mesmo fazendo uso de fotografias e desenhos, 

como previsto no artigo 470, §3º do CPC. Desta maneira, independentemente da idade da 

prole, o instrumento viabilizara a análise do quesito do melhor interesse do menor, fator 

crucial nesta questão. 

 Entretanto, a convicção do magistrado não fica adstrita ao laudo pericial, podendo 

formar em sua livre motivação a que pertence à decisão de qual residência servirá como base 

para os filhos, nos termos do artigo 476 do atual Código de Processo Civil.  

 Outro aspecto que merece prestígio neste estudo é a possibilidade de aplicação do 

instituto da guarda compartilhada mesmo sem o consenso entre os genitores, a separação dos 

pais não deve repercutir no desempenho de suas atribuições parentais, para as quais não há 

separação. 

 A ideia de que o genitor que obtém a guarda unilateral é “vitorioso” sobre aquele que 

não a obteve, ainda é frequentemente vista no meio social. Desta forma, o processo torna-se 

um meio de discussões egoísticas dos pais e sem observância aos principais destinatários, que 

são os filhos. Estes são tratados muitas vezes como uma posse, objeto de litígio entre duas 

pessoas que não mais são cônjuges.  

 Por isso, justifica-se a necessidade em diferenciar o papel conjugal do papel parental, 

visto que existem “ex-maridos” ou “ex-esposas”, mas não há, em qualquer hipótese, a figura 

do “ex-filho”. 

 Com a chegada da Lei nº 11.698 de 2008 no ordenamento jurídico brasileiro, buscou-

se superar esta situação adotando um nova redação do art. 1.584, §2º do Código Civil: “não 

houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será aplicada, sempre que 

possível, a guarda compartilhada”. Logo, a lei versa sobre casos em que não é possível 

estabelecer acordo, isto é, para os genitores que não se entendem sobre a guarda de seus 

filhos. 

 A necessidade da guarda compartilhada em detrimento da guarda unilateral, justifica-

se, na medida em que esta diminuí o Poder Familiar do genitor a quem a não foi outorgada a 

guarda e, consequentemente, tornando-se um aspecto prejudicial ao desenvolvimento da 



59 

 

personalidade dos filhos, que se afastam de um dos genitores. Portanto, a guarda unilateral, 

deve ser adotada como medida de exceção. 

 Neste liame, a Lei nº 13.058/2014 trouxe o entendimento de que para melhor interesse 

dos filhos em um cenário de separação, a necessidade de se estabelecer um ambiente 

harmonioso é função de ambos os pais, para que a convivência seja exercida de forma plena. 

Ao fim, o estabelecimento da guarda compartilhada importará em uma nova rotina 

para a prole, e neste ambiente é fundamental uma divisão de responsabilidades igualitária e 

conjunta, bem como um acompanhamento terapêutico até a integralização da prole com as 

novas mudanças, visto que o que o instituto preconiza é a efetiva proteção aos interesses do 

menor ao fim da união conjugal.  

 

4.3.   DAS OBRIGAÇÕES PARENTAIS E O SEU CUMPRIMENTO 

 

 O instituo da guarda compartilhada nada mais é que um sistema de 

corresponsabilidade dos pais no exercício do dever parental em caso de término da união 

conjugal, ao ser arbitrado por sentença a guarda compartilhada do filho entre os genitores, o 

juiz deverá detalhar a sistemática de responsabilidades e dinâmicas a fim de que se tomem as 

devidas providências no caso de descumprimento de tais regras. 

 Ocorrendo descumprimento pelo genitor dentro do que foi estabelecido, decorrem 

sanções, já tendo previsão desde a Lei nº 11.698 de 2008, no artigo 1.584, §4º, CC, no qual 

afirmava que o “descumprimento imotivado da cláusula da guarda, unilateral ou 

compartilhada, poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor, 

inclusive quanto ao número de horas de convivência com os filhos”. 

 Porém o texto sofreu fortes críticas pelos doutrinadores, como Ana Carolina 

Brochado
111

 Teixeira, no tocante a punição ao genitor sem ao menos cogitar se esta medida 

atende o melhor interesse do filho. Logo após, esta redação foi alterada a partir da Lei nº 

13.058/2014, suprimindo a possibilidade de restrição de tempo de convivência com o filho, 

entretanto, a possibilidade de redução de prerrogativas, por outro lado, manteve-se imutável. 

 Penalidades são respostas da ordem jurídica ao ilícito e somente serão devidas se 

respeitarem um processo justo (art. 5º, LV, CRFB/88). O agente tido como infrator deverá 

sempre ser notificado daquilo que lhe estão acusando, bem como tem o direito de defesa, 

devendo o juiz criar o contraditório mais célere possível, ainda que de maneira incidental, no 
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próprio processo em que a guarda compartilhada foi instituída, ou em processo autônomo. 

Vale ressaltar que a gravidade do fato pode acarretar, em virtude do melhor interesse da 

criança, em decisões emergenciais e provisórias baseadas na verossimilhança e levando-se em 

consideração o periculum in mora . Apesar da lei não estabelecer quais seriam as reduções de 

prerrogativas, é certo que os descumprimentos das funções parentais injustificadas devem ser 

sancionados. 

 O que se vislumbra é o entendimento de que todos os mecanismos ao alcance do 

Judiciário devem ser implementados a fim de garantir os direitos do filho, com fulcro no 

artigo 227 da CRFB, como também o art. 4º do ECA que fundamentam a doutrina da proteção 

integral. 

 Uma maneira das maneiras encontradas pelo judiciário para frear o descumprimento 

das funções parentais é a utilização de sanções em forma de multa (astreintes), prevista no §1º 

do artigo 533 do Novo CPC. A sanção deve ser aplicada, por exemplo, para obrigar ao genitor 

titular da custódia física, isto é, sua casa como “base de moradia”, que cumpra o dever de 

proporcionar o convívio familiar com o outro progenitor. 

 Raduan Miguel Filho
112

 leciona que a multa tem, e deve ter, caráter desestimulador do 

inadimplemento das obrigações assumidas, motivo pelo qual assume grande importância 

nesses conflitos de direito de família. A multa cominatória possui ainda um sentido ético, 

fazendo romper a resistência do devedor, que além de causar, com seu ato, prejuízo ao credor, 

desrespeita o Estado-Juiz, ao querer impor a perpetuação de seu inadimplemento. Desta 

maneira, diz-se que a multa não terá neste caso caráter sancionatório ou reparatório, mas age 

como instrumento de coerção indireta, tendente a dar efetividade ao mandamento judicial. 

  Uma alternativa que afasta a tentativa de enriquecimento ilícito da outra parte pela 

aplicação de multa é de que as mesmas sejam revertidas em favor de uma instituição de 

caridade ou mesmo uma associação que trabalhe em prol da divulgação e conscientização dos 

efeitos da alienação parental. 

 Dessarte, o descumprimento injustificado e a violação dos deveres pertinentes ao 

guardião em consonância com o, já consagrado, princípio do melhor interesse do menor, 

autoriza a aplicação de medidas de proteção a fim de restabelecer e fortalecer os vínculos 

familiares, nos termos dos artigos 98, inciso II e 100, do ECA, autoriza ainda a imposição de 

medidas aos pais como advertências, encaminhamento a orientação psicológica, modificação 
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da guarda, podendo chegar ao extremo com a suspensão ou perda do poder familiar, de acordo 

com artigo 129, da Lei nº 8.069 de 1990 e os artigos 22 e 24, do ECA
113

. 

 Outra função atinente a autoridade parental é a obrigação alimentar
114

, devida quando 

quem a pretende não tem bens suficientes e não pode prover pelo seu trabalho a própria 

manutenção, e aquele, de quem reclama, pode fornecê-los sem prejuízos do que é essencial ao 

seu sustento, conforme o artigo 1.695 do Código Civil. 

 Os alimentos pressupõem vínculo jurídico, podendo existir de diferentes maneiras 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro de serem aplicados, bem como diversas 

classificações, mas no presente estudo vamos nos ater aos alimentos devidos pela obrigação 

parental de alimentar. 

 Dentro das obrigações de alimentar estão os alimentos, propriamente ditos, vestuário, 

educação e lazer dos filhos que enquanto crianças e adolescentes são primordiais. Desta 

forma, o texto constitucional em seu art. 229 afirma que: “Os país têm o dever de assistir, 

criar e educar os filhos menores” e, também no mesmo sentido dispõe o Código Civil em seus 

artigos 1.566, inciso IV, e 1.568, caput, respectivamente: “São deveres de ambos os cônjuges: 

[...] IV – sustento, guarda e educação dos filhos”,” Os cônjuges são obrigados a concorrer, na 

proporção de seus bens e dos rendimentos do trabalho, para o sustento da família e a educação 

dos filhos, qualquer que seja o regime patrimonial.”. Além destes, o estatuto da Criança e do 

Adolescente coleciona em seu art. 22, que “Aos pais incube 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”. Portanto, não restam dúvidas da obrigação de 

alimentar imposta aos pais para com seus filhos.  

  No tocante fixação de alimentos quando filho apresenta condições especiais 

apresentadas, necessitando de tratamento médico especializado, alimentação especial ou 

qualquer outro tipo de tratamento diferenciado, deve ser observada tanto a possibilidade do 

genitor prestador de alimentos quanto a do genitor responsável pela custódia física, pois 

quando da fixação da base de moradia, esta acarretará ao outro genitor que não deteve a 

guarda física do filho, a obrigação de prestar alimentos. 
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 Neste contexto, faz-se mister destacar a diferença entre o vocábulo „Genitores‟ e o vocábulo „Pais‟, a 

diferença ser torna, necessária , pois ao envolver a obrigação de alimentar não pode confundir-se a quem 

pertence a obrigação. O genitor é o que gera o filho, na medida em que o pai é quem educa e assume 

responsabilidades frente aos filhos e exerce a autoridade parental, o poder familiar, podendo uma pessoa 

representar as duas funções, ou somente uma delas como é o caso da paternidade socioafetiva, o qual o pai 

socioafetivo assume as obrigações pertinentes aos filhos.  
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 Antes mesmo da Lei nº 13.058 de 2014, os tribunais já determinavam a prestação de 

alimentos na guarda compartilhada, e o valor os alimento é influenciado por este regime. 

Porém, nos meandros da guarda compartilhada é plausível a ocorrência de conflitos quanto a 

obrigação de alimentar no período de férias em que, hipoteticamente, o menor passaria igual 

período de convivência com ambos os genitores. Os questionamentos envolvem se há 

necessidade de neste período continuar provendo os alimentos.  

 Nos termos do art. 1.694, §1º, estabelece que os alimentos devem ser fixados 

observando a necessidade do reclamante e a capacidade do reclamado. Todavia, além desses 

dois critérios estabelecidos em lei, é evidente que um terceiro elemento deve nortear o 

deferimento de alimentos, qual seja, a proporcionalidade ou razoabilidade. Deve, portanto, o 

juiz verificar se o montante exigido é razoável para que o alimentando viva de maneira 

compatível com sua condição social.  

 Nossa legislação não estabelece um valor como parâmetro, nem em qual percentual 

dos rendimentos deverá incidir o pensionamento. Todavia, o direito consuetudinário, bem 

como a doutrina e jurisprudência convencionaram que o valor máximo a ser alcançado seria o 

de, aproximadamente, 30%, trinta por cento, dos rendimentos do alimentante
115

. 

 No caso do alimentante dispor de rendimentos certos, os alimentos serão fixados em 

percentual do salário líquido, calculados a partir do total de rendimentos brutos do 

alimentante, excluídos os descontos obrigatórios impostos legalmente, como a previdência 

social e o imposto de renda. 

 Quando alimentante é assalariado, ocorre o desconto em folha, nos termos do artigo 

912 do Novo CPC. O valor poderá ser deduzido de alugueis ou qualquer outro rendimento, 

desde que possua natureza remuneratória, podendo incidir sobre horas extras, adicional de 

férias, adicional noturno, entre outros. 

 Quando o alimentante é autônomo ou empregado com rendimentos variáveis, não há 

como verificar os rendimentos líquidos do mesmo, pelo que a fixação será feita em salários 

mínimos. 

 O ônus comprobatório da impossibilidade de pagamento é do alimentante e a 

jurisprudência vem entendendo que a mera apresentação da declaração do imposto de renda 

pode não ser suficiente para constituir prova. Na medida em que não é lastro probatório capaz 

de retratar sua efetiva realidade econômica.  
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 Atualmente, frente as modernizações do Poder Judiciário, as redes sociais tronaram-se 

essenciais aos alimentandos, de forma que se podem observar o que os alimentantes 

compartilham nos meios digitais, tais como a presença em bons restaurantes, festas, fotos de 

viagens ou até verificar a posse de carros de luxo. Estas formas de prova podem ser utilizadas 

pelos alimentados, e devem hoje nortear a fixação de alimentos.  

 No tocante à fixação de alimentos, em regra, o genitor que tem a guarda deve aplicar o 

valor recebido a esse título no bem estar do alimentando, levantando o questionamento sobre 

a possibilidade de pedido de prestação de contas pelo alimentante. 

 É mister destacar que, a doutrina e jurisprudência adotavam o entendimento que este 

pedido não poderia ser feito, afirmando que seria irrelevante que uma ação fosse proposta 

nesse sentido com base no art. 1.589 do Código Civil, dispositivo este que autoriza a 

possibilidade do genitor que não detém a guarda do filho fiscalizar a sua manutenção e 

educação, pois não permite a sua ingerência na forma como os alimentos são administrados 

pelo genitor guardião.  

 Em contrapartida, integrantes do STJ entendiam, sobre esta questão, que o 

reconhecimento da má utilização da quantia recebida a título de alimentos pelo genitor 

detentor da guarda física não gera qualquer vantagem ao genitor alimentante que ingressa com 

ação requerendo prestação de contas, pois são os alimentos regidos por irrepetibilidade. 

 A Lei nº 13.058 de 2014 inseriu o §5º no art. 1.583 do Código Civil a fim de 

disciplinar este tema. Assim, dispõe o Código Civil que o genitor que não detém a guarda 

unilateral tem a obrigação de supervisionar os interesses dos filhos sendo assim “parte 

legítima para solicitar informações e/ou prestações de contas, objetivas ou subjetivas, em 

assuntos ou situações que direta ou indiretamente afetem a saúde física e psicológica e a 

educação de seus filhos”. 

 Sendo assim, a lei permite que, no objetivo de assegurar o melhor interesse da criança, 

o genitor alimentante, bem como o Ministério Público ou outras pessoas interessadas 

(familiares), requeira a prestação de contas do genitor que detém a guarda e, portanto, 

administra o valor pecuniário pago a título de alimentos. 

 O alimentando também é legitimado a propor a prestação de contas perante o 

judiciário, tendo em vista que é o interessado direito e o titular do valor recebido como 

alimentos. Aplica-se, para tanto, o disposto no art. 1.692 do Código Civil, que estabelece que 

“sempre que no exercício do Poder Familiar colidir o interesse dos pais com o do filho, a 

requerimento deste ou do Ministério Público o juiz lhe dará curador especial”. 
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 Apesar do disposto no art. 1.583, §5º do CC restringir a solicitação de prestação de 

contas e informações em assuntos que direta ou indiretamente afetem os filhos aos detentores 

da guarda unilateral, não aparenta a lei apresentar qualquer impedimento para que seja 

também aplicada esta regra à guarda compartilhada. 

 Tendo em vista que a guarda compartilhada pressupõe responsabilidade conjunta, não 

há sentido em restringir o pedido de prestação de conta e informações aos casos de guarda 

unilateral. 

 Por fim, a ação de prestação de contas é prevista nos artigos 550 e seguintes do Novo 

Código de Processo Civil. A Lei nº 13.058 de 2014, portanto, permitiu uma maior 

fiscalização, que poderia ser dificultada por genitores que administram de forma temerária a 

verba recebida a título de alimentos destinada aos filhos. 
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CONCLUSÃO 

 

A guarda compartilhada foi adotada como regra pelo ordenamento jurídico brasileiro 

através da Lei n.13.058/2014, com intuito de amenizar as diferenças entre os genitores e 

viabilizar uma eficaz modalidade que atendesse melhor aos interesses da criança ou 

adolescente.  

Um das mudanças preconizas pela lei, é a de extirpar o paradigma incutido no  modelo 

de guarda unilateral, na qual em sua maioria era concedida à genitora, por ainda ser 

considerada pela sociedade patriarcal como melhor guardiã dos filhos, por ser mais atenta a 

educação e cuidados domésticos, todavia ao pai somente era atribuído os alimentos e o direito 

à visitação, não estabelecendo uma plena convivência e gerando malefícios ao menor, uma 

vez que não possuía a efetiva participação dos pais e  “sai perdendo” em relação a uma 

atuação conjunta e responsável. 

Com a introdução da guarda compartilhada a diferenciação na atribuição de funções 

destinadas aos genitores é extinta, na medida em que neste modelo é determinada a igualdade 

parental no exercício do poder familiar
116

, busca-se uma atuação conjunta que melhor atenda 

ao interesses dos filhos, possibilitando assim um ambiente harmônico para o seu 

desenvolvimento.  

Porém, o instituto prevê que a sua aplicação, por ser obrigatória, deverá ser aplicada 

até mesmo quando os pais não possuem consenso quanto a guarda. O que gera críticas por 

parte da doutrina e por alguns magistrados, na medida em que para a atuação conjunta seja 

eficaz é necessário um mínimo de consenso entre os genitores, bem como uma convivência 

pacífica e que seja respeitado os princípios constitucionais pertinentes ao menor envolvido. 

Isto posto, o magistrado possui uma lacuna para não aplicação da guarda 

compartilhada, quando diante do caso concreto enxergar desrespeito aos princípios 

constitucionais da dignidade humana e o melhor interesse do menor, podendo assim o 

magistrado aplicar um modelo de guarda correspondente aos interesses do menor. 

Destarte, vale ressaltar que o princípio do melhor interesse do menor deve prevalecer 

sobre a recente alteração do texto do Código Civil, por ser este um princípio constitucional e, 

portanto, para que cumpra sua respectiva função de ser garantidor, assegurando que um 

modelo não será arbitrado caso não atenda às necessidades do menor.  
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