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RESUMO: Através das mudanças contínuas que ocorreram na sociedade, a mulher conquistou 
sua independência, trazendo a responsabilidade de ambos os pais no núcleo familiar, abrindo 
espaço, assim, para a Guarda Compartilhada. A presente pesquisa tem como objetivo 
esclarecer alguns aspectos relativos a tal modelo de guarda, onde a prioridade é a relação da 
criança com seus genitores, pois, a maneira como os pais se relacionam após a ruptura da 
relação influencia diretamente na vida da criança, tanto social quanto psicologicamente. A 
análise do assunto foi realizada com base no contexto histórico, legislativo e doutrinário acerca 
do tema, utilizando-se de pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e legislativa.  
 
ABSTRACT: Through the continuous changes occurring in society, women won their 
independence, bringing the responsibility of both parents in the family, open space, thus 
contributing to the Shared Guard. This research aims to clarify some aspects of this model 
holds, where the priority is the child's relationship with their parents because, the way parents 
relate after the breakdown of the relationship directly influences the child's life, both socially and 
psychologically. The analysis of the subject was based on historical context, legislative and 
doctrinaire on the subject, using research literature, case law and legislation. 
 
Palavras-chave: Criança. Adolescente. Guarda compartilhada. Melhor 
interesse da criança. Genitores. 
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1 INTRODUÇÃO 
A necessidade constante do direito em se adaptar às contínuas mudanças da 
sociedade, oriundas da evolução histórico social, traz a lume diversas 
questões, as quais requerem um estudo mais preciso. 
 
É o que acontece no direito de família, com o instituto da guarda compartilhada 
que vem se delineando historicamente de maneira a adaptar a necessidade 
das crianças e adolescentes ao desenvolvimento da sociedade, primando 
principalmente pelo seu melhor interesse. 
 
A concepção da divisão de tarefas entre os pais, de modo que o genitor deveria 
trabalhar e sustentar a casa enquanto que a genitora teria a responsabilidade 
pelos afazeres domésticos e cuidado dos filhos, se mostra atualmente 
obsoleta, vez que a mulher conquistou sua independência no mercado de 
trabalho, restando uma responsabilidade conjunta de tarefas, inclusive no 
cuidado com os filhos, após a ruptura do vínculo parental, é a chamada guarda 
compartilhada. 
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Antes da acepção deste instituto, em caso de divórcio dos pais, seria atribuída 
a guarda unilateral a apenas um dos cônjuges, restando ao outro o direito de 
visitas e o dever de contribuir com alimentos. 
 
A guarda compartilhada é criada com o intuito de mesclar os mesmos direitos e 
deveres para ambos os genitores, suscitando uma convivência mais próxima e 
assídua entre pais e filhos. 
 
O presente trabalho tem o objetivo de explanar a respeito do tema, sem a 
pretensão de esgotá-lo, fazendo uma abordagem histórica da maneira como a 
guarda compartilhada nasceu e se delineou no tempo, suas características, 
processo e peculiaridades, bem como o modo como é tratada em outros 
países, com uma síntese do direito comparado. 

 
 

2 BREVE HISTÓRICO 
 
No desenvolvimento da história, o pátrio poder apresentou várias modificações. 
No início, o pai, “pater”, era quem possuía domínio sobre a família e seu 
patrimônio, exercendo autoridade absoluta sobre seus membros. Porém, com o 
passar dos anos, tal poder se limitou às leis, tornando um dever do pai, e 
também da mãe, educar seus filhos e administrar seus bens. 
Maria Helena Diniz (DINIZ, 2008, p 537) define o poder familiar como o:  

 
Conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho 
menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por 
ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a 
norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do 
filho.  
 

Enquanto menor de idade, esse ser não pode prover suas necessidades e 
reger seus bens, tornando necessária a presença efetiva de alguém que o faça. 
Assim, pode-se notar a necessidade de proteção e direcionamento que os pais 
devem ter com relação ao filho, dando-lhes assistência, fazendo a fiscalização 
e vigilância, e, principalmente, estando presentes na vida de seus filhos, 
podendo então, assegurar-lhes todos os direitos fundamentais. 
A noção de guarda compartilhada teve início na Common Law, no Direito Inglês 
na década de sessenta, quando ocorreu a primeira decisão sobre o assunto, 
possuindo a denominação de joint custody. (TAHA, p.10) 
No Brasil, a lei que consolidou tal instituto foi a Lei n° 11.696 de 13 de junho de 
2008, modificando os artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil Brasileiro, que 
tratam da proteção dos filhos. 
 
Como assevera Ana Maria Milano Silva (2008, p.60) a informação de guarda 
compartilhada nasceu do desequilíbrio dos direitos parentais e de uma tradição 
que desloca o centro de seu interesse para privilegiar a criança, no ambiente 
de uma sociedade que agora mostra tendência igualitária.  
 
Assim, a antiga preferência que era dada à mãe é agora tratada como uma 
forma de desigualdade, em relação ao pai. A guarda compartilhada veio para 
reorganizar a relação entre pai e filho, diminuído os traumas relacionados ao 



distanciamento de um dos genitores e tentando trazer uma solução alternativa 
quando se tratando da família que se separa e, com isso, inicia-se uma disputa 
entre os cônjuges, fazendo com que os maiores prejudicados sejam os filhos.  

 
 

3 MODALIDADES DE GUARDA 
Existem diversas modalidades de guarda que podem ser adotadas, entre elas 
podemos observar a unilateral, a alternada, aninhamento ou nidação e a 
compartilhada.  
 
A guarda unilateral (guarda única tradicional) é a mais comum, onde um dos 
genitores detém o cuidado dos filhos, enquanto o outro exerce o direito de 
visitas. Essa determinação pode ser dada por uma decisão judicial, ou, se os 
pais estão de acordo com as visitas, mediante acordo judicial, também 
chamada consensual. Assim, o poder familiar é exercido por ambos os 
genitores, pois estes se encontram, da mesma forma, responsáveis pelos 
filhos, com a única diferença de que aquele que apresentar melhor condições 
de garantir os direitos fundamentais do infante será o detentor da guarda física, 
enquanto o outro tem a função de supervisionar se tais direitos estão sendo 
respeitados. Tal modelo corre pelo rito ordinário, pressupondo um conflito de 
interesses, contudo, como já dito, pode haver acordo. Vale lembrar que é 
sempre mais benéfica uma solução conciliatória, evitando todo o transtorno e 
demora de um processo pelo judiciário. 
 
Ressalva-se, também, na admissibilidade da guarda temporária dentro da 
guarda unilateral. Os pais podem acordar esse modelo de guarda quando 
preenchidas as condições necessárias exigidas em cada caso, por exemplo, 
quando o pai tem mais condições favoráveis para o melhor desenvolvimento do 
filho. Neste caso, os genitores acordam pela guarda temporária, como o próprio 
nome diz: por um determinado tempo, até que mãe reestabeleça sua vida e 
possa proporcionar as mesmas condições ao filho. Vale lembrar a necessidade 
da regulamentação de visitas para o genitor que não for possuidor da guarda. 
 
Já na guarda alternada, a criança fica um determinado tempo com cada 
genitor, que exerce a guarda dentro do prazo estipulado entre as partes, ou 
fixado pelo juiz. Contudo, não é muito indicada, pois, os Tribunais entendem 
que esse tipo de guarda atende muito mais os interesses dos pais do que 
propriamente o dos filhos, havendo uma divisão da rotina da criança, 
provocando uma instabilidade emocional e psíquica. Nesse sentido, mostra-se 
a jurisprudência:  

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA ALTERNADA. CRIANÇA 
DE TENRA IDADE. IMPOSSIBILIDADE. Totalmente contra-indicada a 
guarda alternada "uma semana com cada genitor ", pois impede o 
estabelecimento de rotinas essenciais para a segurança da criança, 
mormente considerando que os pais residem em cidades diferentes e 
que se trata de um bebê de apenas um ano e oito meses. Sendo 
provisoriamente deferida a guarda exclusiva da criança à mãe, 
imperiosa a fixação de alimentos em favor do menor, em percentual 
sobre os rendimentos do genitor. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME. 
(SEGREDO DE JUSTIÇA) (TJRGS, Agravo de Instrumento Nº 



70019784917, em 08/08/2007, Sétima Câmara Cível, Rel. Des. Luiz 
Felipe Brasil Santos, Porto Alegre). 
 

Aninhamento ou nidação é a guarda em que o infante reside na mesma casa, 
mantendo sua rotina preservada, cabendo aos pais realizarem o revezamento. 
Também não é muito indicada por não haver uma autoridade sempre presente, 
necessária para a formação da personalidade da criança ou adolescente. É um 
modelo pouco utilizado. 
 
Por fim, na guarda compartilhada, tratada com mais precisão em tópico 
posterior, os genitores participam igualmente da guarda dos filhos, assim os 
direitos e deveres assumidos com o poder familiar partem de ambos os pais. 
 
Existe também a possibilidade de guarda compartilhada consensual 
temporária, nesta a sua ocorrência é fundamentada nos mesmos moldes da 
guarda unilateral temporária, porém, os genitores devem respeitar os requisitos 
e condições do §1° da Lei 11.696/084, onde ambos devem dispor de um local 
saudável para exercer a guarda compartilhada, sendo responsáveis 
conjuntamente. Não se deve esquecer, também, da regulamentação de visitas 
ao genitor que não for guardião, sendo igualmente possível estipular prestação 
alimentar ao filho quando o genitor guardião não tiver recursos financeiros 
necessários para a manutenção do pupilo no período da guarda. 
 
 
4  GUARDA COMPARTILHADA NO DIREITO COMPARADO 
É de grande significância a apresentação da guarda compartilhada em outros 
países, pois, assim, é possível a constatação das experiências e realidades de 
cada família, que possuem grandes diferenças principalmente devido aos 
costumes, que sofrem influência de diversos fatores. 
 
As transformações sociais e familiares que o mundo sofreu, logo após a 
Revolução Industrial, resultaram em mudanças com relação a guarda dos 
filhos, equiparando os direitos dos genitores e dando prioridade aos interesses 
do filho. 
Foi na França que surgiu a primeira lei sobre guarda compartilhada. O termo 
“guarda” apesar de substituído pelo termo “autoridade parental” ainda possuía 
o mesmo significado, só foi realçada, na denominação, a autoridade 
competente aos pais. Neste país, caso o casal se separe, a guarda é exercida 
por um dos pais, possibilitando ao outro o direito de visitas, ou compartilhada, 
por ambos. 
 
A guarda compartilhada nos Estados Unidos foi amplamente aceita devido á 
série de benefícios que ela propõe, como autoestima, melhor adaptação, 
melhor desenvolvimento, etc. Entende-se que com esse novo modelo de 
guarda obriga os pais a se entenderem melhor, inclusive é proporcionado aos 
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pais em alguns Estados americanos programas de educação que os ajudam a 
enfrentar esse novo sistema. 
 
Em Portugal é usada a denominação de “guarda conjunta”, mas também 
possui o mesmo significado. Os tribunais portugueses já utilizavam mesmo 
antes de existir uma legislação específica, que só foi efetivada em 1999 no 
Código Civil de Portugal. Na cidade de Lisboa existe uma instituição chamada 
“Associação Pais Para Sempre” que tem como finalidade assegurar às crianças 
e seus pais o contato entre eles e o restante da família. 
 
Na Alemanha, até 1992 vigorava a lei de que a guarda era estipulada com base 
na escolha do filho, predominando, assim, a guarda unilateral. Porém, tal lei foi 
julgada inconstitucional pela Corte Institucional, considerando que o Estado 
estava interferindo na relação parental, mesmo os pais sendo capazes e 
estando dispostos à guarda conjunta. 
 
A legislação argentina tem como regra a guarda compartilhada, sendo 
destinado ao pai e a mãe a responsabilidade conjunta, sendo casados ou não. 
 
Já no Canadá este modelo de guarda só é deferido caso seja a opção dos pais, 
apesar de os juízes os orientarem que a compartilhada é mais benéfica para 
todos. A única exceção quanto à preferência deste modelo é quando há um 
pedido conjunto das partes, pois não há fundamento em insistir para um pai 
colaborar na guarda quando ele não tem interesse (SILVA, 2008, p.80-93). 
 
 
5 INSTITUTO DA GUARDA COMPARTILHADA 
A Lei nº 11.696 de junho de 2008 alterou significativamente os artigos 1.583 e 
1.584 do Código Civil, instituindo assim, a disciplina da guarda compartilhada, 
também denominada guarda conjunta, no ordenamento jurídico brasileiro e 
estabelecendo os casos em que a mesma será possível. Com efeito, passa a 
vigorar o artigo 1.583 do Código Civil da seguinte maneira:  

 
Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada.  
§ 1o  Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos 
genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda 
compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e 
deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, 
concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.   
§ 2o  A guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores 
condições para exercê-la e, objetivamente, mais aptidão para 
propiciar aos filhos os seguintes fatores:  
I – afeto nas relações com o genitor e com o grupo familiar;   
II – saúde e segurança;   
III – educação.  
 

Faz-se destaque ao disposto no parágrafo segundo, o qual traz critérios mais 
objetivos a fim de determinar qual genitor possui mais aptidão para propiciar 
aos filhos afeto, saúde, segurança e educação no que se refere, neste caso à 
guarda unilateral.  

 
O afeto é propositalmente arrolado em primeiro lugar, porque prioriza 
o elemento afetivo emocional que deve pautar e dominar as relações 



paterno-materno-filiais. Talvez mais que bem querer o afeto implica 
em amor, na mais ampla acepção da palavra. Afeto, carinho, amor 
que caracterizam as relações dos filhos com os pais e com o grupo 
familiar. 
A intenção do legislador não é velada, mas clara, precisa e objetiva. É 
o afeto o elemento principal a determinar a guarda. Leia-se: os 
sentimentos que vinculam pais e filhos devem determinar a mantença 
da relação no pós-ruptura, de modo a não comprometer a vida afetiva 
dos filhos. LEITE (2011, p. 199) 

 
Nesse sentido, verifica-se um ponto positivo para a guarda compartilhada, ao 
passo que neste instituto, o afeto é recebido de ambos os genitores, os quais 
possuem ampla autonomia e responsabilidade para com os filhos. 
 
Na nova redação dada ao artigo 1.584 do Código Civil, de forma detalhada e 
precisa o instituto da guarda em diversas situações, de modo que no inciso I 
preceitua que a guarda, tanto unilateral quanto compartilhada poderá ser 
solicitada consensualmente, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles em 
ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou 
em medida cautelar.  
 
Já o inciso II prevê a hipótese da guarda ser estabelecida pelo juiz, em cautela 
às necessidades específicas do filho, ou ainda, em decorrência da repartição 
de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe. 
 
A decisão judicial deverá levar em consideração a vontade e os ajustes das 
partes, mas se não há acordo, cabe ao juiz decidir, unicamente por meio de 
seu poder discricionário, sempre levando em consideração primordialmente o 
melhor interesse da criança e/ou adolescente. Com efeito, o referido dispositivo 
refere-se, ainda, à cautela, no tocante à repartição de tempo ao convívio do 
filho com o pai ou a mãe, verificando o emprego da palavra convívio, a qual 
tem um sentido mais intenso, não se limitando à mera e esporádica visitação, 
mas um efetivo convívio, uma aproximação entre pais e filhos. 
 
Ainda, em consonância com o artigo 1.584, o juiz, ao decidir sobre esse 
assunto, na audiência de conciliação irá informar aos genitores o significado da 
guarda compartilhada, sua importância e a similitude de deveres e direitos 
atribuídos aos genitores, bem como as sanções decorrentes do 
descumprimento das cláusulas. Importante salientar que o magistrado dará 
preferência à guarda compartilhada, quando não houver acordo entre as 
partes. Assim, segundo Eduardo de Oliveira Leite (2011, p. 196), in verbis: 

 
As alterações trazidas pela Lei 11.698/08, a sua verdadeira 
finalidade, será conscientizar os pais sobre o bem-estar que a guarda 
compartilhada poderá trazer a seus filhos, mantendo a consciência de 
que a vida em comum acabou, mas sua missão para com os filhos 
continua sendo reponsabilidade de ambos, que podem compartilhar 
juntos a evolução dos mesmos.  

 
Ocorre que se tem observado uma falta de conhecimento por parte da 
sociedade, inclusive pelos magistrados, do que realmente é o instituto da 
guarda compartilhada, de modo que esta informação carecerá para as partes, 
vez que cabe ao juiz, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 1.584, 



informar as partes sob a possibilidade da guarda compartilhada, bem como 
seus delineamentos e características. 
 
Ana Maria Milano Silva (2008, p.172-179) realizou pesquisa, em meados do 
ano de 2002, na qual foram elaboradas três questões a respeito da guarda 
compartilhada e a eventual concordância do magistrado em suspender o 
processo judicial, com o escopo de que as partes litigantes participassem de 
sessões de mediação. As questões foram entregues a cada magistrado, com 
um resumo acerca da guarda compartilhada e mediação, vez que alguns 
disseram que não possuíam conhecimento doutrinário acerca dos referidos 
temas. As questões apresentadas pela autora foram as seguintes: “A guarda 
compartilhada tem sido aplicada nos processos conduzidos por Vossa 
Excelência?”; “As partes envolvidas no conflito conjugal chegam a sugerir a 
Guarda Compartilhada, ou sequer possuem conhecimento sobre o instituto?”; 
“No entendimento de Vossa Excelência, quais seriam as vantagens e/ou 
desvantagens na aplicação da guarda compartilhada?”. Ocorre que a maioria 
das respostas foi no sentido de que nunca ou raramente fora aplicada a 
Guarda Compartilhada, sendo que apenas três juízes disseram ter aplicado em 
consonância com a vontade dos pais; e apenas um magistrado afirmou que a 
guarda compartilhada teria sido utilizada como forma de solucionar e mediar o 
relacionamento.  
 
Através dos dados obtidos, percebe-se a barreira que existia para aceitação do 
instituto da guarda compartilhada em meados de 2002, muito antes da entrada 
em vigor da Lei nº 11.696 de junho de 2008. Havia um desconhecimento por 
parte dos magistrados, bem como um certo paradigma dos juízes mais antigos 
na anuência e imposição do instituto. 
 
A expectativa é que com o advento da lei os magistrados passam a ter mais 
contato com a Guarda Compartilhada e com a possibilidade de aplica-lá 
dependendo do caso concreto e das circunstâncias, obviamente, sempre 
levando em consideração o melhor interesse da criança. 
 
Já existem verificações de que o desenvolvimento psicoemocional das crianças 
que gozam da guarda compartilhada é de grau superior em comparação com 
aquelas que ficam a maior parte do tempo com um só dos genitores. Elas são 
também mais calmas e pacientes. (SILVA, 2008, p.104). 
Desta forma, a guarda compartilhada ou conjunta é um dos meios de exercício 
da autoridade parental aos pais que desejam dar continuidade à relação com 
os filhos, após a dissolução da sociedade conjugal, ou mesmo antes de sua 
formação. 
 
Tal instituto dá prioridade à relação da criança com os seus genitores, mas ao 
mesmo tempo, mantém ambos responsáveis pelos cuidados cotidianos 
relativos à educação e à criação da criança ou do adolescente, dando 
efetividade ao principio do exercício conjunto da autoridade parental.  
 
 
6 GUARDA COMPARTILHADA NA PRÁTICA 
 



A guarda compartilhada na prática é com certeza o fator mais importante, mas 
também o mais divergente, entre o casal parental, vez que com o rompimento 
do vinculo, a presunção é de que toda decisão necessária, tomada por um, foi 
também aceita pelo outro. É o que preceitua Waldir Grisard Filho (2006, p.69):  

 
Na constância do casamento, ou em outra forma de família, o 
exercício da guarda é comum. Domina a idéia de que as decisões 
tomadas por um dos pais é naturalmente aceita pelo outro. Com a 
ruptura, entretanto, bipartem-se as funções parentais e as decisões 
passam a ser tomadas unilateralmente. Ao genitor que discordar cabe 
recurso ao Judiciário.  

 
Dessa forma, verifica-se que a maneira como os genitores se relacionam, após 
a ruptura da relação, incidirá diretamente sobre o exercício do instituto da 
guarda compartilhada, nas decisões a serem tomadas e na forma como será o 
relacionamento nas mais diversas situações. 
 
Ademais, nos casos de pais em conflito, que não superaram suas questões de 
ordem afetiva e emocional, é melhor evitar a guarda compartilhada, sob o risco 
de aumentar o litigio entre as partes e desta maneira acarretar prejuízos ao 
desenvolvimento dos filhos. 
 
 
6.1 RESIDENCIA E DIREITO DE VISITAS 
 
Primeiramente, os pais irão decidir a respeito da residência, que é essencial 
para a estabilidade do infante. Deste modo, Ana Maria Milano Silva (2008), 
entende ser necessário reforçar o ponto em que ambos os pais devem possuir 
acomodações para a criança em suas respectivas residências, tendo a criança 
consciência de que existe “um canto seu” em cada um dos lares de seus 
genitores, onde ela sentirá que também é sua casa, pois: 

 
[...] neste tipo de guarda, a criança tem residência fixa (ou na casa 
paterna, ou na casa materna), ocorrendo intermediação dos pais em 
todos os aspectos fundamentais ao salutar desenvolvimento da 
criança. A determinação da residência fixa é essencial porque ela é 
indispensável à estabilidade emocional da criança que terá, assim, 
um ponto de referencia, um centro de apoio de onde irradiam todos 
os seus contatos com o mundo exterior. Esta fixação da residência é 
também essencial para que os ex-cônjuges (mas sempre pais) 
definam o contexto no qual eles passam a exercer suas 
responsabilidades, entre si e os filhos, e entre si e os terceiros 
submetidos a esta condição para beneficiar as presunções legais daí 
decorrentes. (LEITE, 2008, p. 107) [grifo nosso]. 

 
Ainda, segundo Waldyr Grisard Filho (2005, p. 165), in verbis: 

 
Essa nova modalidade de guarda deve ser compreendida, então, 
como aquela forma de custódia em que o menor tem uma residência 
fixa (na casa do pai, na casa da mãe ou de terceiros) – única e não 
alternada [...] próxima ao seu colégio, aos vizinhos, ao clube, à 
pracinha, onde desenvolve suas atividades habituais e onde, é logico 
presumir, tem seus amigos e companheiros de jogos.  

 



Para nortear essa decisão, sempre será levado em consideração o melhor 
interesse da criança. Assim, poderá a criança vir a residir na casa materna, se 
esta possui melhores condições de acompanhamento da criança, como poderá 
ser a casa paterna se for o pai quem possui melhores condições. 
 
Ademais, a criança e/ou o adolescente necessitam da estabilidade de um 
domicílio, um ponto de referência e um núcleo de base para suas atividades no 
mundo exterior, onde desenvolva uma aprendizagem cotidiana de vida.  
 
Assim, é equívoca a ideia dos operadores de direito que afirmam que na 
guarda compartilhada os filhos não teriam residência fixa, sendo esta alternada 
em períodos idênticos, tempos com um genitor e tempos com outro, acabando 
por prejudicar a estabilidade da criança. 
 
Outrossim, tem-se que os períodos de deslocamento entre as residências do 
genitores não poderão exigir tempo e obstruir a vida da criança ou do 
adolescente, principalmente a escolar. Desta forma, é preferível que os pais 
residam na mesma extensão escolar da criança, ou razoavelmente perto. Isto 
porque se prioriza o mínimo de rupturas na vida do infante, vez que a 
separação dos pais já é um aspecto, por vezes traumático, em que a criança 
passa por diversas mudanças. 
 
Cumpre salientar no que se refere o direito de visitas, segundo Waldir Grisard 
Filho (2005, p.266) que: 

 
A residência única onde o menor se encontra juridicamente 
domiciliado, define o espaço dos genitores ao exercício de suas 
obrigações. Também possibilita ao genitor não guardião – o que mora 
com o menor – o cumprimento de seu dever de visita, que só pode 
ser regularmente exercido se o menor dispõe de um local permanente 
de referencia, pois o que mora com o filho tem a guarda física, 
também chamada material imediata, próxima, mas ambos têm a 
guarda jurídica.  

 
Além disso, no tocante ao direito de visitas, não significa uma divisão ao meio, 
em que os pais são condenados, por lei, a repartir em períodos idênticos o 
tempo passado com os filhos, como sucede na guarda alternada. Na guarda 
compartilhada, podem os filhos passar um período com o pai e outro com a 
mãe, sem que se determine com rigor e previamente tais períodos de 
deslocamento. 
 
 
6.2 ESCOLA E EDUCAÇÃO 
 
No tocante à escola, o artigo 1634, I do Código Civil, bem como o artigo 229 da 
Constituição Federal preceituam que é dever dos pais dirigir a criação e a 
educação dos filhos.  
 
Desta forma, verifica-se que tal aspecto também deverá ser tratado em comum 
acordo pelos genitores, ou seja, o tipo de escola, o período a ser frequentado, 
sempre ouvindo a opinião dos filhos, mas primando, obviamente, pelo bom 
senso e melhor interesse da criança. 



 
Até os cursos paralelos, como línguas, dança, ginástica, música, etc serão 
abordados pelos genitores conjuntamente com as crianças, nos moldes de uma 
família estruturada em união normal. (SILVA, 2008, p. 111). 
 
No dever dos pais de educação está compreendida  tanto a assistência moral, 
como a material, traduzida no dever de sustento. Assim, segundo Waldyr 
Grisard Filho (2005, p.72) é preciso distinguir o interesse moral do material no 
tocante a determinação da guarda (não apenas a compartilhada), assegurando 
que o interesse moral deve prevalecer sobre o material, no que concerne a 
formação sociológica, ambiental, afetiva, espiritual, psicológica e educacional. 
No interesse moral, verifica-se a idade da criança ou adolescente, que no inicio 
da infância, tem uma carência maior de cuidado constante, conquanto o 
material não se pode sopesar independente do moral, nem priorizá-lo. 
 
A ideia dominante no instituto é sempre a mesma, os pais, ainda que 
separados, devem continuar mutuamente responsáveis pelo bem-estar do filho, 
independente das circunstâncias. No bem estar, compreende-se 
intrinsecamente a educação, a qual abrange tanto a educação intelectual 
(obtida na escola) quanto a educação moral (valores e princípios que são 
repassados de pai para filho) e não se esgota na noção de pagamento da 
escola ou de cursos, ou até mesmo da pensão alimentícia (LEITE, 2011, 
p.200). 
 
Obviamente que a qualidade da educação dos filhos em ambos os sentidos 
deve ser proporcional à posição social e aos recursos econômicos da 
sociedade e da família. Assim, segundo os ensinamentos de FORRER apud 
OLIVEIRA (2008, p.163): 

 
Aos pais cabe fazer de seu filho um homem no verdadeiro sentido da 
palavra, homem de corpo e alma, de inteligência e de espirito, com 
boa formação moral e intelectual, de personalidade que o capacite a 
se dirigir quando adulto para si mesmo e gerir e administrar a 
contento, a própria vida, e apto para conquistar uma profissão, tornar-
se independente e constituir família.  

 
Destarte, imprescindível se faz destacar o artigo 227 da Constituição Federal: 

 
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

 
Assim, é saliente que o dever de educação dos filhos não é dever apenas dos 
pais ou da escola individualmente, mas da sociedade como um todo, 
respeitando a Teoria da Proteção Integral ratificada pela Constituição Federal 
em seu artigo 227: 
 
 



6.3 ALIMENTOS 
 
No Brasil, a obrigação de prestar alimentos aos filhos que ainda não 
completaram dezoito anos decorre do exercício do Poder Familiar e o critério 
para a sua definição vem disposto no artigo 1703 do Código Civil, o qual afirma 
que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente 
contribuirão na proporção dos seus recursos”. 
 
Uma característica fundamental do direito de alimentos é se tratar de um direito 
de personalidade, visando a preservação da vida do indivíduo, ao passo que 
sua titularidade não passa a outrem, seja por negócio jurídico, seja por fato 
jurídico. Obviamente, em virtude do caráter personalíssimo, trata-se também de 
um direito intransmissível.  (CAHALLI, 2009, P.49-51). 
 
A guarda compartilhada pressupõe, uma cooperação entre os genitores nas 
decisões sobre a vida dos filhos e nas responsabilidades advindas da 
paternidade/maternidade. Compete aos genitores, o sustento dos filhos, 
independente da modalidade de guarda exercida, vez que o dever de sustento 
dos filhos menores de idade sempre permanecerá. 
 
Deste modo, a guarda compartilhada, será baseada numa colaboração 
igualitária dos pais, uma divisão de encargos, na criação, educação, 
assistência e neste caso, no tocante à pensão alimentícia. Assim dispõe 
Alvarino Künel Neto (p. 7-8), in verbis: 

 
É evidente que compreendendo a habitação na prestação alimentícia, 
o pai com quem o filho reside terá um gasto a mais que o outro. E é 
por isso que persiste o dever alimentar do outro.  
Mesmo que haja modificação na guarda física da criança, 
permanecerá, conforme o caso, a superioridade de recursos de um 
dos pais. Neste cenário, poderia cogitar-se a redução da prestação 
nesse período, já que o valor compreendido pela habitação estaria 
sendo suportado por apenas um deles, chegando-se, assim, ao 
máximo de igualdade. 

 
Destarte, o caráter distribuidor de encargos da guarda compartilhada, mais 
uma vez, é percebido no que tange os alimentos, pois estes são muito mais do 
que um dever dos pais, mas um direito dos filhos menores, a quem aqueles 
devem sustento. 
 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
De todo exposto, não restam dúvidas acerca dos benefícios do instituto da 
guarda compartilhada ou guarda conjunta, quando se percebe que na 
sociedade atual, o modelo matriarcal de guarda está falido. Este modelo de 
guarda unilateral, em que a mãe possui a guarda física e responsabilidade pelo 
filho, muitas vezes sem conversas e diálogos com os filhos, enquanto ao pai 
caberia apenas a prestação pecuniária, e vice versa, se mostra obsoleto. 
 
Importante se faz ressaltar que em alguns casos, a guarda compartilhada não é 
a solução, sendo esta inadequada, como na evidência da tenra idade das 



crianças, e na falta de consenso e harmonia na relação dos genitores, vez que 
este último pressuposto é imprescindível na definição da guarda compartilhada. 
 
Por outro lado, observa-se que quando há harmonia na relação dos genitores, 
a guarda compartilhada tem sido o modelo mais adequado e recomendado, vez 
que propicia, a ambos os pais, um convívio mais pleno com os filhos, 
assegurando a estes seu direito de ter uma família íntegra e estruturada. 
 
Destarte, verifica-se também que cabe primordialmente aos magistrados propor 
o modelo de guarda compartilhada, bem como explicar seus delineamentos às 
partes, de modo a assegurar sempre o Melhor Interessa da Criança, bem como 
a Teoria da Proteção Integral. 
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