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“Persistência é o caminho do êxito”. 

(Charles Chaplin) 



BRAGA, Luziade Barros.Guarda Compartilhada visando o melhor interessa do 
menor. 2019. 40 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – 
Centro Universitário Anhanguera, Niterói, 2019. 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo trazer o entendimento dos principais 
questionamentos sobre a guarda compartilhada como regra no ordenamento jurídico 
brasileiro e como obter e resguardar o melhor interesse da criança e do adolescente. 
A modalidade aqui estudada está regulamentada na Lei n. 13.058, de 2014 que 
alterou o Código Civil de 2002, que determinou que o tempo de convívio dos pais 
com os filhos devem ser dividido de forma equilibrada, além de estabelecer que os 
pais devam dividir em conjunto todas as questões relacionadas à vida dos filhos 
visando sempre como prioridade o seu melhor interesse. Anteriormente a lei 
determinava a guarda unilateral, só era aplicada a guarda compartilhada em casos 
de conflitos entre os genitores, quando não havia consenso entre eles. 
Devendo ser analisado a aplicabilidade da guarda compartilhada, sendo 
previamente analisado caso a caso de forma individual, para que seja resguardado 
os interesses do menor. A metodologia aplicada nesse estudo, serábaseada em 
pesquisas bibliográficas, de caráter descritivo, baseada nas fontes de produção de 
conhecimentos científicos, como legislações, obras doutrinarias, jurisprudências, 
artigos científicos entre outras matérias.  
 
Palavras-chave: Família; Guarda Compartilhada; Melhor Interesse do menor. 
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ABSTRACT 

 
The present work aims to bring the understanding of the main questions about 
shared custody as a rule in the Brazilian legal system and how to obtain and 
safeguard the best interest of the child and the adolescent. The modality studied here 
is regulated in Law n. 13.058, of 2014, which amended the Civil Code of 2002, which 
established that the parents' time with their children should be divided in a balanced 
way, besides establishing that parents should share together all the issues related to 
their children's lives always as a priority your best interest. Previously the law 
determined unilateral custody, only shared custody was applied in cases of conflicts 
between the parents when there was no consensus among them. 
The applicability of the shared custody must be analyzed, being analyzed individually 
on a case-by-case basis in order to safeguard the interests of the child. The 
methodology applied in this study will be based on descriptive bibliographical 
research based on the sources of scientific knowledge, such as legislation, doctrinal 
works, jurisprudence, scientific articles and other subjects. 
 

Key-words: Family; Shared Guard; Best interest of the child. 

 
 



LISTA DE ABREVIATURAS ESIGLAS 
 

Art. Artigo 

CRFB/88 Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

STJ Superior Tribunal de Justiça 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO ................................................................................................... 11 

2. FAMÍLIA ............................................................................................................. 13 

2.1. CONCEITO DE FAMÍLIA E SUA EVOLUÇÃO .................................................. 15 

2.2. ENTIDADES FAMILIARES ................................................................................ 17 

3. A GUARDA COMPARTILHADA ....................................................................... 19 

3.1. PODER FAMILIAR ............................................................................................ 21 

3.2. A GUARDA E SUAS MODALIDADES .............................................................. 22 

4. O PRINCIPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ................................... 25 

4.1.  A GUARDA COMPARTILHADA PARA FINS DE RESGUARDAR O MELHOR 

INTERESSE DO MENOR ........................................................................................ 30 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................... 31 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 32 

 

 



 

 

11 

1. INTRODUÇÃO 

 

A modalidade de guarda compartilhada possui grande importância no Direito 

de Família, vez que, por meio dele, se garante o cumprimento de inúmeros direitos 

fundamentais e surge para facilitar os conflitos judiciais no âmbito familiar.  A Lei nº 

11.698/2008 veio para vigorar a guarda compartilhada, anteriormente acolhido pela 

doutrina e jurisprudência, amparado pelo princípio do melhor interesse do menor, 

passando os genitores a ter obrigações conjuntas, para beneficiar os interesses do 

menor. Ocorrendo uma alteração com o aparecimento da - Lei 13.058/2014 que 

determina a guarda compartilhada como regra, sendo assim, mesmo que haja 

oposição por parte dos genitores quanto à guarda do filho, o juiz determinará o 

compartilhamento, salvo quando existir manifestação por parte de um dos genitores 

desistindo da guarda em favor do outro. 

O tema em questão, apesar de não poder ser tratado como novidade no 

campo jurídico, todavia se trata de um tema repleto de nuances a serem destacados 

pelos estudiosos do âmbito do direito de família. A importância do tema em questão 

tem o intuito de fazer com que a sociedade, mediante grandes mudanças e 

evoluções ocorrida nos últimos anos, no sentido da transformação da instituição 

familiar, visando buscar o entendimento onde a modalidade da guarda 

compartilhada deve ser aplicada com exclusiva necessidade de resguardar e 

favorecer o melhor interesse do menor. 

O princípio do melhor interesse do menor devendo ser entendido como 

fundamental em todas as ações relacionadas às crianças e adolescentes, sendo 

que, qualquer orientação ou decisão, deve levar em conta o que é melhor e mais 

adequado para satisfazer suas necessidades e interesses, pretendendo assim, a 

proteção total dos seus direitos. Desta forma, será verificada a aplicação, alcance e 

eficácia deste princípio em questão. 

A pesquisa aqui realizada tem como objetivo de compreender como a guarda 

compartilhada pode influenciar na busca de resguardar os direitos fundamentais da 

criança e do adolescente, logo após a ruptura matrimonial, visto que já ocorrem 

grandes danos emocionais ao menor, devendo este ter resguardado o seu melhor 

interesse.  
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Contudo, será visto a aplicação, alcance e eficácia da modalidade citada, sob 

a ótica do princípio do melhor interesse da criança, observa-se a lei desfruta de real 

efetividade, mediante os diferentes problemas e limitações familiares da atualidade. 

Para compreensão, a metodologia aplicada foi baseada em pesquisas bibliográfica, 

de caráter descritivo, baseada nas fontes de produção de conhecimentos científicos, 

como legislações, obras doutrinarias, jurisprudências, artigos científicos entre outras 

matérias.  
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2. FAMÍLIA 

 

2.1. CONCEITO DE FAMÍLIA E SUA EVOLUÇÃO 

 

Ao que se refere à família, o conceito inicial se caracteriza como um conjunto 

de pessoas que se encontram unidos por laços de parentesco. Estes laços podem 

ser de dois tipos: vínculos por afinidade, como o casal e consanguíneos como a 

filiação entre pais e filhos. Entretanto a família pode ser diferenciada segundo o grau 

de parentesco que apresentem seus membros. 

O doutrinador define família como: 

Na família pode-se discernir várias instituições familiares, tais como: 
o namoro, o noivado, o casamento, a vida conjugal com todos os 
seus papéis(pai, mãe, filhos, sogros, etc.).No entanto, não se pode 
esquecer que as instituições familiares são universalmente 
reconhecidas, embora em cada sociedade elas assumem formas 
diferentes. O certo é que o termo “família” é um tanto vago e pode 
significar: a)o grupo composto de pais e filhos; b) uma linhagem 
patrilinear; ou uma linhagem patrilinear; c) um grupo cognático, isto 
é, de pessoas que descendem de um mesmo antepassado, seja 
através de homens ou de mulheres; d) um grupo de parentes e seus 
descendentes, que vivem juntos.(MELLO, 2009, p. 326). 
 

Para complementar o conceito de família: Carlos Roberto Gonçalves traz família de 

uma forma abrangente como: 

Todas as pessoas ligadas por vínculo de sangue e que procedem, 
portanto, de um tronco ancestral comum, bem como unidas pela 
afinidade e pela adoção”. E também de uma forma mais específica 
como, “parentes consanguíneos em linha reta e aos colaterais até o 
quarto grau”(2007, p. 1). 
 

O conceito de família se transformou com passar dos anos, devido às 

influências sociais, religiosas, com mudanças nos costumes e tradições. A família 

tradicional era constituída pelos pais e filhos, unidos pelo matrimônio, onde 

prevalecia do patriarquismo. 

Com ligação a essa transformação, Rolf Madaleno (2015, p.36) faz importante 

comentário: 

A família matrimonializada, patriarcal, hierarquizada, heteroparental, 
biológica, institucional vista como unidade de produção cedeu lugar 
para uma família pluralizada, democrática, igualitária, hetero ou 
homoparental, biológica ou socioafetiva, construída com base na 
afetividade e de caráter instrumental. 
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O Código Civil de 1916 regulava a família constituída apenas pelo 
matrimônio, limitando-se ao grupo originário do casamento. Impedia 
sua dissolução além de trazer qualificações discriminatórias às 
pessoas unidas sem casamento e aos filhos gerados dessas 
relações. Sendo a eles imputadas referências punitivas com o 
objetivo de excluir seus direitos (DIAS, 2004). 
 

Segundo Jacques Commaille, a família é a instituição jurídica e social 

resultante das justas núpcias, que dão origem à sociedade conjugal, da qual derivam 

três diferentes vínculos: o conjugal, o de parentesco e o de afinidade. Esse conceito 

certamente teve papel de destaque na história, mas cabe frisar que atualmente o 

casamento, enquanto único instituto a ensejar e a legitimar a família, perdeu 

importância. (COMMAILE, 1997, p. 25). 

A família a partir do advento da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 passou a ser redesenhada, com valores mais humanos, fraternos, 

plurais e igualitários, sempre fundados na dignidade da pessoa humana. Desta 

forma, identifica-se que os tipos familiares atuais estão desvinculados do matrimônio 

como antes. 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do 
Estado. 
    § 1º O casamento é civil e gratuita a celebração. 
    § 2º O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
    § 3º Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união 
estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 
lei facilitar sua conversão em casamento. 
    § 4º Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade 
formada por qualquer dos pais e seus descendentes. 
    § 5º Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. 
 

A Constituição Federal de 1988 não impõe qualquer cláusula de exclusão de 

entidades familiares, ao contrário de constituições anteriores, as quais apenas 

admitiam a família constituída pelo casamento. 

Com relação a isso o estudioso cita: 

Três grandes inovações foram o reconhecimento, como entidade 
familiar, da união estável entre o homem e a mulher, igualar o 
homem e a mulher na sociedade conjugal, e vedar quaisquer 
diferenças de direitos, de qualificação ou de tratamento entre os 
filhos havidos na constância do casamento, fora dele ou por adoção. 
(WALD, A -2002. 712 p.24-25). 
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Conclui-se que não há como ter em mente o conceito de família formada 

apenas entre homem e mulher, ligadas apenas pelo matrimônio, pois ficou claro o 

reconhecimento da filiação afetiva como forma de constituição de uma família. 

 

2.2ENTIDADES FAMILIARES 

 
No conceito atual do que se refere família, a doutrina e a legislação 

reconhece um pluralismo de entidades familiares, tendo como principais requisitos a 

afetividade e estabilidade.  

Para a Constituição Federal, são explícitas como entidades familiares os 

seguintes modelos: casamento (art. 226 § 1º e § 2º, CRFB/88), união estável (art. 

226 § 3º, CRFB/88) e família monoparental (art. 226 § 4º, CRFB/88), os quais serão 

tratados individualmente neste estudo. 

A família matrimonial tem como base o casamento civil composto por atos 

solenes e formais, o Código Civil (2002, p. 1) expõe em seu art. 1.511 que: “O 

casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos 

e deveres dos cônjuges”. 

Nas palavras de Ana Carolina Brochado Teixeira, Gustavo Pereira Leite 

Ribeiro e Alexandre Miranda Oliveira: 

Conceituamos o casamento como sendo um contrato de família, 
solene e especial, entre duas pessoas, que visam a uma comunhão 
de vidas. E justificávamos, afirmando que é um contrato, porque 
nasce com a vontade das partes de constituírem uma família 
exigindo tal consentimento. Porém não basta tal consentimento; é 
necessário à sua confirmação que sejam observadas as normas e 
procedimentos próprios, traçados pela lei, de molde a se 
aperfeiçoar. Por isto mesmo, solene e especial, já que existe forma 
específica para celebração” (2010,p. 25). 

 
Para Silvio Rodrigues a definição de casamento é: “o contrato de direito de 

família que tem por fim promover a união do homem e da mulher de conformidade 

com a lei, a fim de regularem suas relações sexuais, cuidarem da prole comum e se 

prestarem mútua assistência” (2004, p.19). 

Com as diversas mudanças constitucionais e legislativas, a união estável se 

tornou algo comum e importante para a configuração da família 

Logo após a Constituição de 1988, a lei que regulou a união estável foi a Lei 

nº. 8.971/94 que apresentava como principal requisito a exigência de cinco anos de 
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convivência ou a existência de prole para o seu reconhecimento. No entanto, foi 

promulgada Lei nº. 9.278/96, que afastou a exigência do tempo mínimo 

O art. 1.723 do Código Civil (2002, p. 1) traz os requisitos para caracterização 

da união estável: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e 

estabelecida com o objetivo de constituição de família”.  

O estudioso caracteriza a união estável como: “tem-se que a união estável é 

aquela que não concorre com o casamento, ou seja, é aquela união livre de forma 

expressa em lei, em que um homem e uma mulher, desimpedidos para se casar” 

(TEIXEIRARIBEIRO, Leite, 2010,p. 85). 

Para Álvaro Villaça de Azevedo, a união estável é: “A convivência não 

adulterina nem incestuosa, duradoura, pública e contínua, de um homem e de uma 

mulher, sem vínculo matrimonial, convivendo como se casados fossem, sob o 

mesmo teto ou não, constituindo, assim, sua família de fato” (2000). 

Com relação à entidade familiar monoparental se caracteriza como aquela 

“constituída pelo homem ou mulher e seus descendentes, a qual se caracteriza de 

múltiplos modos: pela viuvez, pais ou mães solteiros ou separados e filhos” 

(NADER, 2016). 

No art. 226 § 4º, da Constituição Federal de 1988: “Entende-se, também, 

como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 

descendentes” (BRASIL, 1988, p. 1). 

Sendo assim, “família monoparental poder constituída por qualquer dos pais e 

seus descendentes, ou seja, uma mulher ou um homem que se encontra sem 

cônjuge ou companheiro e vive com uma ou várias crianças” (LEITE, 2003). 

Nos tempos de hoje, é muito comum encontrar famílias monoparentais, com 

relação a isso, Rolf Madaleno (2015, p.36) comenta o que contribuído para o 

aumento desse tipo de família: é fruto, sobretudo, das uniões desfeitas pelo divórcio, 

pela separação judicial, pelo abandono, morte, pela dissolução de uma estável 

união, quando decorrente da adoção unilateral, ou ainda da opção de mães ou pais 

solteiros que decidem criar sua prole apartada da convivência com o outro genitor. 

Diante as grandes mudanças no conceito de família e suas diferenças de 

formatação, surgiram varias entidades familiares não expressas na Constituição 

Federal de 1988, mas que tem uma grande importância para o entendimento do que 
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se refere a família. Entidades essas baseadas no principio da afetividade, sendo 

bastante discutido entre as doutrinas e jurisprudências  

Nesse contexto, a doutrina explica que: “Hoje, pode-se dizer que o elemento 

da consanguinidade deixou de ser fundamental para a constituição da família, a 

doutrina e a jurisprudência vem aumentando o rol das modalidades de família, já 

sendo aceitas por alguns juristas outras formas, tais como a homoafetiva, a 

anaparental” (BAPTISTA, 2014, p.24). 

Conforme a doutrina, a entidade familiar homoafetiva se caracteriza pela 

relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo. Anteriormente não era compreensível 

a capacidade da admissão desse modelo, pois como seria possível a formação de 

uma família sem a sua procriação, mas hoje a procriação não é fator essencial, é o 

que mostra Silvio Neves Baptista: “A base da família deixou de ser procriação, a 

geração de filhos, para se concentrar na troca de afeto, de amor, é natural que 

mudanças ocorressem na composição dessas famílias.” (2014, p. 30) 

Para Paulo Lôbo (2015, p. 79), “a união homoafetiva é reconhecidamente 

uma entidade familiar, desde que preenchidos os requisitos de afetividade, 

estabilidade e ostensibilidade e a finalidade de constituição de família”.  

Fica claro que a família homoafetica, entra no rol de entidade familiar, visto 

que dentre os direitos concedidos, seja de união estável, seja no âmbito de 

casamento, está o direito de adoção, não havendo qualquer impedimento 

constitucional. 

A família anaparental, que não está expressa na Constituição. Refere-se ao 

modelo familiar constituído “por pessoas que convivem em uma mesma estrutura 

organizacional e psicológica visando a objetivos comuns, sem que haja a presença 

de alguém que ocupe a posição de ascendente. Têm-se como exemplos dois irmãos 

que vivem juntos ou duas amigas idosas que decidem compartilhar a vida até o dia 

de sua morte” (BAPTISTA, 2014, p.23). 

Para Maria Berenice Dias (2006, p. 184): “Quando não existe uma hierarquia 

entre gerações e a coexistência entre ambos não dispõe de interesse sexual, o elo 

familiar que se caracteriza é de outra natureza, é a denominada família anaparental”. 

Nesse entendimento conclui-se que esse tipo de entidade familiar, se forma a 

partir da afetividade, sem que aja qualquer tipo de parentesco, mas que convivem 

entre si, não tendo entre seus membros finalidade econômica, nem sexual. 
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Ao que se falar também da entidade familiar recomposta ou reconstituída que 

trata-se de modelo familiar formado pela junção de famílias anteriormente existentes, 

como menciona Giselda Hironaka (2015, p. 57): “Família mosaico, modelo pelo qual 

se reconstitui família pela junção de duas famílias anteriores, unindo filhos de um e 

de outro dos genitores, além dos filhos comuns que eventualmente venham a ter”. 

Segundo Venosa: “com frequência abrangem filhos de duas estirpes, 

padrastos e madrastas, depois de uma nova união dos cônjuges” (2016, p. 9). 

Com a facilidade do divórcio, é comum hoje serem verificadas famílias 

recompostas, de modo que as demandas sobre esse tipo de entidade têm 

aumentado. 

Paulo Lôbo (2015, p. 82) comenta os motivos de atualmente existirem tantas 

famílias reconstituídas: 

A incidência elevada de separações de fato e divórcios, no Brasil, faz 
aflorar o problema das relações jurídicas, além das afetivas, das 
famílias recompostas (stepfamily, famillesrecomposes), assim 
entendidas as que se constituem entre um cônjuge ou companheiro e 
os filhos do outro, vindos de relacionamento anterior. 
 

      Contudo conclui-se que com as evoluções sociais e culturais, novos 

modelos de entidades surgiram, sendo esses resguardados pela lei e jurisprudência, 

como forma de garantir a dignidade da pessoa humana. 
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3. A GUARDA COMPARTILHADA 

 

3.1 PODER FAMILIAR 

 

Poder familiar é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos pais, no 

tocante à pessoa e aos bens dos filhos menores 

O autor Roberto João Elias conceitua o poder familiar como: “um conjunto de 

direitos e deveres, em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores e não 

emancipados, com a finalidade de propiciar o desenvolvimento integral de sua 

personalidade”(1999, p. 6). 

Antes da Constituição Federal de 1988, o poder da família era dito como 

pátrio poder, que era o poder familiar exercido apenas pelo pai, após isso o poder da 

família passou a ser exercido por ambos os pais, trazendo a igualdade do homem e 

mulher em seus direitos e obrigações diante dos seus filhos menores. 

Constituição Federal que no seu §5° do art. 226 determina que achefia da 

família poder ser exercido tanto pelo homem quanto pela mulher (BRASIL, 1988). 

Segundo Maria Helena Diniz:  

O poder familiar pode ser definido como um 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.(2007, p. 540). 
 

O poder familiar é um instituto intransferível, inalienável e imprescritível  

Irrenunciável, intransferível, inalienável e imprescritível. Decorre tanto 
da paternidade natural corno ela filiação legal e da socioafetiva. As 
obrigações que dele fluem são personalíssimas. Como os pais não 
podem renunciar aos filhos, os encargos que derivam da paternidade 
também não podem ser transferidos ou alienados. Nula é a renúncia 
ao poder familiar. (2015, p.462). 

 
Ocorrendo a extinção do poder familiar quando o filho adquire a maioridade 

ou é emancipado, de igual forma quando ocorre o falecimento dos pais ou do filho, 

ou por adoção. Como também está descrito  no artigo 1.637 do Código Civil: “Se o 

pai, ou a mãe, abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a ele inerentes ou 

arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente, ou o 

Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do 
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menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar, quando 

convenha”(BRASIL,2002). 

Ficando assim claro que competem aos pais, em igualdade de condições, o 

exercício do poder familiar, administrarem e comandarem a estrutura da família, 

visando buscar a felicidade e o afeto mútuo, para que os filhos tenham a 

possibilidade de aperfeiçoar-se e desenvolver-se como cidadãos a fim de alcançar a 

ampla e absoluta dignidade humana 

 

3.2 A GUARDA E SUAS MODALIDADES. 

 

A guarda é um dos atributos do poder familiar, sendo este um conjunto de 

obrigações, direitos e deveres que os pais exercem igualmente em relação aos 

filhos. No entanto, quando há divergência entre os pais quanto ao exercício desse 

poder familiar, pode vir a ocorrer uma disputa quanto à guarda, que servirá para 

determinar qual dos genitores será o responsável por reger a vida do menor. 

Conforme dispõe o artigo 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente “obriga 

a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente”, 

cabendo ao genitor não guardião supervisionar aquele que detém a guarda em 

relação a suas decisões a respeito do menor. 

O conceito de guarda para Guilherme Gonçalves Strenger: 

A guarda dos filhos ou menores é o poder-dever submetido a um 
regime jurídico-legal, de modo a facultar a quem de direito, 
prerrogativas para o exercício da proteção e amparo daquele que a 
lei considerar nessa condição (1998, p. 71).  

 
Outra definição para o conceito de guarda é de Ana Maria Milano Silva que a 

define como: 

No sentido jurídico, guarda é o ato ou efeito de guardar e resguardar 
o filho enquanto menor, de manter vigilância no exercício de sua 
custódia e de representá-lo quando impúbere ou, se púbere, de 
assisti-lo, agir conjuntamente com ele em situações ocorrentes. 
(2008, p.39). 
 

O rompimento do vínculo familiar, não deve comprometer a continuidade da 

convivência dos filhos com ambos os genitores. É preciso que os filhos não se 

sintam objeto de vingança, devido aos ressentimentos entre os genitores. Os filhos, 

querendo ou não, participam dos conflitos e se submetem aos entraves inerentes à 
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dissolução do laço amoroso entre os pais, sofrendo consequências desse desenlace 

(DIAS, 2015).  

No ordenamento jurídico Brasileiro são adotadas duas modalidades de 

guarda conforme descritos nos artigos 1.583, Código Civil de 2002, e 1.584, § 5º, 

Código Civil de 2002: Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.  

A guarda unilateral também conhecida como guarda exclusiva, é a 

modalidade na qual a guarda é atribuída somente a um dos pais, ficando os filhos 

sob cuidado deste, restando ao outro pai o direito de visita, exercício da guarda 

jurídica a distância e o pagamento de pensão alimentícia. 

Modalidade é de exclusividade de um só dos progenitores, o qual detém a 

“guarda física”, que é a de quem possui a proximidade diária do filho, e a “guarda 

jurídica”, que é a de quem dirige e decide as questões que envolvem o menor. Onde 

se prepondera a guarda instituída a mãe, embora a guarda paterna venha se 

avolumando, pelas transformações sociais e familiares, este que dirige e decide tudo 

que envolve o menor. (SILVA, 2008, p.61). 

Para Ana Maria Milano: 

na guarda única, percebe-se com nitidez que nem sempre há a 
preservação total do exercício do poder familiar para o genitor que 
não detém a guarda. Em verdade, o genitor que tem a guarda do 
filho exercerá sua autoridade parental em toda a extensão, por estar 
de fato vinculado ao filho. O outro sofre o enfraquecimento de seus 
poderes paternos. Pode-se dizer que, na realidade, os direitos se 
tornam desiguais, com evidente privação das prerrogativas do genitor 
não guardião, situação essa que a guarda compartilhada afasta na 
totalidade, pelo pressuposto de que há efetivamente, a continuidade 
do exercício do poder familiar para ambos os genitores. (2008, p.122) 
 

Essa modalidade de guarda será usada quando não houver entendimento 

entre os genitores e por determinação judicial, ficando somente um dos genitores 

com o pleno exercício do poder familiar. 

A guarda unilateral, com o advento da força social, não tem sido muito aceita 

perante nossos Tribunais, vez que ela não se mostra adequada aos menores. 

Ficando assim cada vez mais presente a modalidade da guarda compartilhada, nas 

decisões judiciais, quando se refere a guarda do menor. Se tornando, de forma 

natural, o principal e a primeira solução ao se tratar dos assuntos relacionados à 

guarda dos filhos, a guarda unilateral só poderia se sobressair, quando essa atender 

ao melhor interesse do filho menor. 
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Não prevista no ordenamento jurídico a modalidade de guarda alternada é 

muito confundida com guarda compartilhada. 

Grisard Filho define a guarda alternada:  

A guarda alternada caracteriza-se pela possibilidade de cada um dos 
pais deter a guarda do filho alternadamente, segundo um ritmo de 
tempo que pode ser um ano escolar, um mês, uma semana, uma 
parte da semana, ou uma repartição organizada dia a dia e, 
consequentemente, durante esse período de tempo deter, de forma 
exclusiva, a totalidade dos poderes- deveres que integram o poder 
paternal. No termo do período, os papéis invertem-se (2000, p.106).  

 
Nessa modalidade de guarda um dos genitores tem a guarda da criança por 

determinado lapso temporal (a ser definido por ambos genitores), tendo a totalidade 

dos direitos e deveres em relação ao menor. 

Para Grisard Filho: “esta modalidade de guarda se opõe fortemente ao 

princípio da continuidade, o qual deve ser respeitado quando desejamos o bem-

estar físico e mental da criança” (2002, p.79), deixando claro que nesse tipo de 

guarda não há o devido respeito pelo princípio do melhor interesse da criança. 

Segundo Silvana Maria Carbonera garante que a “constante troca de casas 

seria prejudicial ao equilíbrio do filho, impedindo que ele tenha a necessária 

estabilidade para seu completo desenvolvimento”(2000). 

Ficando claro a diferença entre guarda alternada para a guarda compartilhada 

que se trata de se compartilhar asresponsabilidades relativas ao menor, 

independentemente de quanto tempo o menor passe na casa de cada um dos 

genitores. Assim, o que se busca é a maior participação dos pais na rotina das 

crianças e adolescentes, não havendo necessidade, contudo, de se dividir o tempo 

da criança ou do adolescente em mais de uma residência. 

Segundo Grisard Filho, (2009, p. 91): 

a residência única mantém o referencial de lar existente antes da 
ruptura dos pais, e é isso que se procura manter na guarda 
compartilhada, já que o que se busca é o menor número possível de 
mudanças na rotina da prole. O que ocorre é que o filho deve passar 
um período de tempo com cada um dos genitores, sem que isso seja 
previamente fixado e, mesmo assim, a residência de referência 
continua sendo uma só. 
 

Essa modalidade de guarda tem como objetivo manter o exercício comum 

entre os pais para fins de resguardar os direitos do menor, sendo perfeitamente 

possível que a criança possua uma residência fixa. 
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A guarda compartilhada é uma modalidade que teve sua previsão expressa 

pela Lei nº 11.698/2008, que com a  dissolução do casamento ou da união estável; a 

criança reside com um dos pais, e o outro genitor mantém o exercício de todos os 

direitos e deveres, ela é o contraponto da guarda unilateral, tendo os pais deixar de 

lado as suas desavenças pessoais e focar no melhor interesse dos filhos. 

 O desejo de ambos os pais de compartilharem a criação e a educação dos 

filhos e o destes de manterem adequada comunicação com ambos os pais, de forma 

contínua e simultânea, motivou o surgimento deste novo modelo de guarda e 

responsabilidade parental (GRISARD FILHO,2005, p.30). 

A guarda compartilhada não é mais subordinada ao acordo dos genitores 

quando se separaram. Ao contrário, quando não houver acordo será aplicada pelo 

juiz, sempre que possível na expressa previsão do parágrafo 2º do art. 1.584 do 

Código Civil, com a redação dada pela Lei. N. 11.698, de 2008. (LÔBO, 2011, p. 198 

e 199) 

Com a promulgada Lei n. 13058/14, a guarda compartilhada tornou-se a regra 

no direito brasileiro, uma vez que a modalidade guarda compartilhada já havia sido 

tratada na Lei. n. 11.698/08. Ela foi consolidada não só pela doutrina, mas também 

pela legislação brasileira, como principal modelo de guarda. 

A guarda compartilhada pode ser requerida pelo juiz, ou pelos pais, em 

consenso ou não, em ações litigiosas que envolvem guarda de filhos menores, 

nesse sentido, durante o curso de uma dessas ações, ao juiz foi atribuída a 

faculdade de decretar a guarda compartilhada, ainda que não tenha sido requerida 

por qualquer um dos pais, quando constatar que ela se impõe para atender às 

necessidades do menor. 

Seguindo essa linha de pensamento Euclydes de Souza destaca que encarar 

o litígio como forma impeditivo para concessão da guarda compartilhada é um 

grande erro devendo o magistrado sempre que possível determinar a guarda 

compartilhada mesmo que imposta coercitivamente (SOUZA, 2013). 

Segue o entendimento de Paulo Lôbo sobre o assunto:  

A guarda compartilhada é obrigatória, independentemente da 
concordância dos pais separados. Assim é porque inspirada e 
orientada pelo superior interesse da criança ou adolescente. Os 
interesses dos pais, diferentemente do que ocorria com a 
predominância anterior da guarda unilateral, não são mais decisivos 
(2015, p.177).  
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Deve ser levado em consideração, que em virtude dos princípios 

constitucionais, não se pode negar a obrigatoriedade da guarda compartilhada. 

Entretanto, caso um dos genitores não tenha condições de exercer e o mesmo 

comprovar essa incapacidade, poderá si ser decretada a guarda unilateral. Porém a 

o compartilhamento da guarda continua tendo preferência de aplicabilidade pelo 

legislador. 

Nesse sentido, já se manifestou o STJ que: “A guarda compartilhada somente 

deixará de ser aplicada quando houver inaptidão de um dos ascendentes para o 

exercício do poder familiar, fato que deverá ser declarado, prévia ou incidentalmente 

à ação de guarda, por meio de decisão judicial”. (Recurso Especial 1.629.994-RJ, 

RelatoraMininistra Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 6/12/2016, Diário 

da Justiça Eletrônico 15/12/2016). 
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4. O PRINCIPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. 

 

O conceito de família vem se transformando ao longo dos anos, vem se 

adaptando aos novos tempos. Nos tempos atuais a maior preocupação no bem-estar 

dos membros da família, principalmente no que se refere aos filhos. O direito de 

família passa a ser caracterizado pela prevalência dos interesses dos filhos, ou seja, 

os interesses dos filhos sobrepõem-se, inclusive, aos interesses dos pais. 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente surge para 

assegurar ao menor o direito á vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar, tais direitos previstos 

na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 227: 

Art. 227 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(BRASIL, 1988). 
 

É também estabelecido na Lei 8.069 - Estatuto da Criança e do Adolescente, 

claramente expostas nos arts. 4º e 6º: 

Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária(BRASIL, 
1990). 
 
Art. 6 º Na interpretação desta Lei levar-se-ão em conta os fins 
sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos 
e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e 
do adolescente como pessoas em desenvolvimento(BRASIL,1990). 

 
Ficando claro a importância desta teoria, a qual desempenha um papel 

relevante na sociedade na medida em que reconhece todos os direitos inerentes à 

pessoa humana. O que se deve observar que nada mais é do que a proteção dos 

interesses do menor, os quais deverão sobrepor-se a qualquer outro bem ou 

interesse juridicamente tutelado, levando em conta a destinação social da lei e o 

respeito à condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento. 

Em relação a isso Antônio Carlos Gomes da Costa diz: 
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Valor intrínseco da criança como ser humano; a necessidade de 
especial respeito à sua condição de pessoa em desenvolvimento; o 
valor prospectivo da infância e da juventude, como portadora da 
continuidade do seu povo e da espécie e o reconhecimento da sua 
vulnerabilidade, o que torna as crianças e adolescentes merecedores 
de proteção integral por parte da família, da sociedade e do Estado, 
o qual deverá atuar através de políticas públicas específicas para 
promoção e defesa dos seus direitos”(2002, p. 17). 

 
Portanto, as crianças e adolescentes passar a ser reconhecidos como 

titulares de direitos plenos e específicos, não meramente detentores de direitos 

fundamentais que são de direito de todos, visto que são seres de condições 

peculiares e vulneráveis. 

Segundo Tânia da Silva Pereira o princípio do melhor interesse da criança 

teve suas origens no instituto parens patrie, empregado na Inglaterra pelo Rei, com o 

intuito de proteger aqueles que não podiam fazê-lo por conta própria devendo o 

bem-estar da criança sobrepor-se aos direitos dos pais(2008, p. 2). 

Para Paulo Lôbo dispõe o que vem a ser o princípio do melhor interesse da 

criança ou adolescente:  

O princípio do melhor interesse significa que a criança – incluído o 
adolescente, segundo a Convenção Internacional dos Direitos da 
Criança – deve ter seus interesses tratados com prioridade, pelo 
Estado, pela sociedade e pela família, tanto na elaboração quanto na 
aplicação dos direitos que lhe digam respeito, notadamente nas 
relações familiares, como pessoa em desenvolvimento e dotada de 
dignidade (2009, p. 53).  

 
O princípio do melhor interesse confirma a modificação dos padrões presente 

no direito de família, principalmente nas relações familiares, onde as crianças e 

adolescentes deixam de ser objetos de direito para se tornarem sujeitos de direito 

merecedora de tutela jurídica, com absoluta prioridade se comparados com os 

outros integrantes da entidade familiar. Com isso visa-se reparar um grande 

equívoco da história da civilização humana onde o as crianças e adolescentes era 

relegado a plano inferior, pois não exercia qualquer função na família e na 

sociedade, ao menos para o direito (GAMA, 2008).  

Dentro do ambiente familiar, a figura da criança e do adolescente ganha 

destaque por ainda não terem a capacidade necessária para gerir suas vidas por 

conta própria. Por tal motivo, necessitam de responsáveis,que possa gerir suas 

vidas de maneira sadia, a fim de trilhar os caminhos para que eles exerçam sua 

autonomia. 
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Segundo Viviane Girardi:  

A revelação sociológica da significativa contribuição da prole para o 
crescimento e satisfação pessoal dos pais ajudou a abrir espaço no 
cenário familiar para o reconhecimento do filho (criança ou 
adolescente) como sujeito de direitos dotado de autonomia pessoal e 
ética, pois, na medida em que merece e recebe especial atenção dos 
demais membros familiares como ser em desenvolvimento, ao 
crescer e expandir-se vai transformando a família à qual pertence e 
dotando a vida dos pais de novos sentidos e significados (2005, 
p.100).  
 

Atualmente, a aplicação do princípio do melhor interesse permanece como 

um padrão considerando, sobretudo, as necessidades da criança e do adolescente 

quando conflitantes com os interesses dos pais, devendo sempre analisar o caso 

concreto (PEREIRA, 2008). 

Rodrigo da Cunha Pereira segue a mesma linha de raciocínio quanto ao teor 

do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: 

“O entendimento sobre seu conteúdo pode sofrer variações culturais, 
sociais e axiológicas. É por esta razão que a definição de mérito só 
pode ser feita no caso concreto, ou seja, naquela situação real, com 
determinados contornos predefinidos, o que é o melhor para o 
menor.(…) Para a aplicação do princípio que atenda 
verdadeiramente ao interesse dos menores, é necessário em cada 
caso fazer uma distinção entre moral e ética.” 
 

No que se refereao divórcio, destaca Venosa(2010) que a separação ou 

divórcio deve traduzir essencialmente um remédio ou solução para o casal ou para a 

família, e não propriamente uma sanção para o conflito conjugal. Busca evitar 

maiores danos não só quanto á pessoa dos cônjuges, mas principalmente no 

interesse dos menores. Um dos princípios que deve ser levado em conta o princípio 

do melhor interesse da criança e do adolescente em todas as esferas.  

Conforme destaca Sanches, “todas as ações relativas às crianças, levadas a 

efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, 

autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, 

primordialmente, o melhor interesse da criança” (2012, p. 95). 

Cabe ressaltar, que é também no seio familiar que o menor deve ter o 

princípio do melhor interesse resguardado, pois "os primeiros educadores são os 

pais, os familiares, aqueles com quem a criança vai ter sua iniciação como 

integrante da sociedade humana", de acordo com Benevides (2009. p. 325). 
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Contudo fica claro que logo após o divórcio, com a ruptura de uma família, na 

maioria das vezes nasce um conflito, e com isso surge a definição de guarda para 

que seja resguardado o melhor interesse do menor, que porventura venha sofrer 

danos com essa separação. 

Conceitua Silva, “a guarda é um direito e ao mesmo tempo o dever dos 

genitores de terem seus filhos sob cuidado e responsabilidade” (2010, p. 386). Cabe 

conceitua guarda como uma forma de regularizar a convivência de fato, destinada 

ao guardião vínculo e representação jurídica em relação à criança ou adolescente. 

Cabe aos pais a proteção dos direitos e deveres de seus filhos. 

4.1 A GUARDA COMPARTILHADA PARA FINS DE RESGUARDAR O MELHOR 
INTERESSE DO MENOR. 

  

 A guarda compartilhada tem como finalidade assegurar o interesse do menor, 

com fim de protegê-lo, amenizando o abalo emocional, quanto ao término da relação 

matrimonial da convivência de seus genitores, assegurando, via de consequência o 

desenvolvimento físico e moral em meio às mudanças que tendem a acontecer.  

Desta forma deve ficar claro que mesmo que haja diferenças entre os 

genitores, estes nem sempre devem deixar que os sentimentos de orgulho e mágoa 

ultrapassem o bem estar dos filhos, não deve pensar em si mesmo e no que é 

melhor pra si, agindo desta forma egoísta, sem antes pensar no que vai ser melhor 

para criança e também para o outro genitor, que na maioria dos casos, quem mais 

se afasta dos filhos é pai, mas a justiça brasileira tem evoluído quando a guarda ser 

diretamente da mãe, dando a oportunidade do pai se manifesta, quanto ao seu 

interesse em participar da guardar e consequentemente da vida do filho (SILVA, 

2003, p.145). 

De acordo com Silva (2003, p. 146), a guarda compartilhada é uma espécie 

de guarda que visa o melhor interesse dos filhos menores de 18 anos completos não 

emancipados ou maiores incapazes até durar a sua incapacidade, trazendo 

equilíbrio, sendo o meio menos desgastante para os filhos após o rompimento 

conjugal. Desta forma, tanto os pais quanto o Poder Judiciário, através das decisões 

dos juízes, devem ter visão da importância em se aplicar a guarda compartilhada 

para que ambos os genitores cumprirem com seus direitos e deveres, de forma que 
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não haja desigualdades entre os genitores em nem que um seja premiado e o outro 

privado de participar diretamente da vida do filho.  

Não resta dúvida que a guarda compartilhada representa um meio de manter 

os laços entre pais e filhos, tão importantes nos desenvolvimento e formação de 

crianças e adolescentes. Essa forma de guarda traduz também outra faceta do 

direito de visita, que poderá ficar elástico quando acordada a guarda conjunta ou 

compartilhada. (VENOSA, 2004, p.120). 

É notório que a guarda compartilhada vem sendo considerado o melhor meio 

adotado para resguardar o interesse do menor, visto que pai e mãe continuam com 

os mesmos direitos e deveres inerentes aos filhos, tornando assim a separação 

menos traumática e prejudicial a criança e ao adolescente. 

O Judiciário vem aplicando a guarda compartilhada como regra, mesmo nos 

casos em que os pais não possuem uma convivência tão harmoniosa, em busca de 

proteger o convívio e resguardar os direitos do menor. 

Como pode ocorrer com qualquer outro tipo de guarda, na guarda 

compartilhada também haverá vantagens e desvantagens. 

 A vantagem é “a guarda compartilhada atribui a ambos os genitores a guarda 

jurídica, ambos os pais exercem igualitária e simultaneamente todos os direitos-

deveres relativos à pessoa dos filhos”. (GRISAR FILHO, 2014, p. 211) 

Contudo, a desvantagem fica clara nos casos concretos, em que pais que não 

conseguem resolver seus conflitos pessoais e não são capazes de isolar seus filhos 

disso. A falta de harmonia entre os pais pode causar danos aos menores 

comprometendo o convívio familiar e o desenvolvimento dos menores.  

Nesse sentido WaldyrGrisard Filho:  

Pais em conflito constante, não cooperativos, sem diálogo, 
insatisfeitos, que agem em paralelo e sabotam um ao outro 
contaminam o tipo de educação que proporcionam a seus filhos e, 
nesses casos, os arranjos de guarda compartilhada podem ser muito 
lesivos aos filhos. Para essas famílias, destroçadas, deve optar-se 
pela guarda única e deferi-la ao genitor menos contestador e mais 
disposto a dar ao outro o direito amplo de visitas (2014. p. 218).  
 

Seja ela somente jurídica/ física, a ruptura conjugal não modificará a situação 

na constância da união; ou seja; continuará a responsabilidade solidária de ambos 

aos pais, então ambos continuam igualmente responsáveis pela condução da 

educação, cuidados, assistência e criação dos filhos, deixando de existir o genitor 
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que detém a totalidade da guarda e o outro reduzido a um papel periférico de mero 

fiscalizador (SILVA, 2003, p 147 e 148).  

Conclui-se que, os genitores continuam com a responsabilidade dos menores, 

respondendo solidariamente pelos filhos e pelos atos destes, a responsabilidade civil 

deixa a mãe e o pai no patamar de igualdade, mantendo a responsabilidade de 

responderem juntos pelos filhos, assim como faziam antes da ruptura matrimonial, 

independentes da modalidade de guarda adotada. 

Guarda Compartilhada, estando o casal em consenso, é o melhor para os 

menores envolvidos, para que não sofram tanto pela dissolução do casamento de 

seus pais e também não venham perder seus laços afetivos. Cabendo aos pais 

entenderem que o verdadeiro significado da guarda compartilhada, vai além de 

suprir necessidades fundamentais do menor, mas também para preservar seu 

melhor interesse, seu emocional e sua inocência, visto serem seres vulneráveis e 

frágeis. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como já exposto no presente trabalho, com o intuito de apresentar um estudo 

sobre a guarda compartilhada visando o melhor interesse do menor, apontando a 

utilização dessa modalidade de guarda como o maior incentivo para fins de 

resguardar esse interesse tão valioso para a vida da criança e do adolescente, 

sendo assim  a melhor opção para atender aos interesses da Prole e buscando 

também o esclarecimento de alguns pontos relacionado ao tema   

A lei que estabelece a modalidade de guarda compartilhada veio para 

fortalecer a presença e a responsabilidade dos pais para o desenvolvimento dos 

filhos, buscando preservar o convívio dos genitores com seus filhos. 

A guarda compartilhada, com o intuito de preservar e garantir o direito do 

menor e sendo bem aplicada, tem um caráter bem relevante para a vida do menor, 

mas tendo em vista que existem peculiaridades entre casos e casos, devem ser 

observados e levados em consideração a aplicação desta modalidade. Embora 

tenha sido disciplinada como regra geral, a guarda compartilhada poderá ser 

apartada para justamente garantir o melhor interesse da criança e do adolescente, 

não sendo levado apenas a letra de lei friamente, mas sim ter a sensibilidade para 

julgar cada caso como único, considerando o bem-estar do menor. 

Conclui-se que  o compartilhamento da guarda de forma coercitiva, como 

imposição, não venha ser relevante para a promoção da convivência saudável e 

construtiva entre os menores com seus genitores, pois é sabido que para garantir o 

melhor interesse do menor, sem a interação  e harmonia dos genitores, se torna 

ineficiente, não trazendo qualquer benefício para a vida do menor. 
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aparente quebra do princípio da igualdade.  Disponível em: 
<http://publicadireito.com.br/artigos/?cod=760068c53be11fe9>. Acesso em: 
13.Mai.2019. 

NOBRE, Rodrigo Igor Rocha de Souza. Conceito e evolução do Direito de 
Família. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/29977/conceito-e-evolucao-do-
direito-de-familia>. Acesso em: 12.Abr.2019. 

ORTEGA, Flávia Teixeira. Quais são as espécies de guarda no direito brasileiro? 
Disponível em: <https://draflaviaortega.jusbrasil.com.br/noticias/439791372/quais-
sao-as-especies-de-guarda-no-direito-brasileiro>. Acesso em:  13.Mai.2019. 

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Guarda compartilhada: o filho não é de um nem de 
outro, é de ambos. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-abr-
22/processo-familiar-guarda-compartilhada-filho-nao-ou-outro-ambos>. Acesso em: 
13.Mai.2019. 

PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da Criança e do Adolescente. Uma proposta 
interdisciplinar. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 

PEROPOLLI, Suzane Catarina. O princípio do melhor interesse da criança como 
fundamento para o reconhecimento da paternidade socioafetiva. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14366\>. 
Acesso em: 13.Mai.2019. 

QUECONCEITO, Editorial. Conceito de Família. Disponível em: 
<https://queconceito.com.br/familia>. Acesso em: 12.Abr.2019. 



 

 

39 

REVISTA Consultor Jurídico. Guarda compartilhada só pode ser negada com 
prova cabal contra pai. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2016-set-
28/guarda-compartilhada-negada-prova-pa>. Acesso em: 13.Mai.2019. 

RODRIGUES, Oswaldo Peregrina. Poder familiar na atualidade brasileira. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/41977/poder-familiar-na-atualidade-
brasileira>. Acesso em 08.Mai.2019. 

RODRIGUES, Silvio. Direito Civil – Direito de Família, vol 6, 28ª ed., São Paulo, 
Saraiva, 2004. 

SILVA, Ana Maria Milano. A Lei sobre Guarda Compartilhada. 2. ed. Leme: J. H. 
Mizuno, 2008. 

SILVA, Daniel Vinícius Ferreira da. Modalidades de guarda existentes no 
ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/56157/modalidades-de-guarda-existentes-no-
ordenamento-juridico-brasileiro>. Acesso em 13.Mai.2019. 

SILVA, Denise Maria Pessini da. Mediação e guarda compartilhada: Conquista 
para a família. 1 ed. Curitiba: Jurua, 2003. 

SILVA, Maico Pinheiro da; SILVA, Karoline Garcia da. Guarda compartilhada como 
forma de prevenção à síndrome da alienação parental. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/57420/guarda-compartilhada-como-forma-de-prevencao-
a-sindrome-da-alienacao-parental>. Acesso em: 13.Mai.2019. 

SOUZA, AmabiliCampella de. Análise da destituição do poder familiar prevista 
no código civil de 2002 em consonância com o estatuto da criança e do 
adolescente. Disponível em: 
<https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/analise-destituicao-poder-
familiar-prevista-no-codigo-civil.htm>. Acesso em: 10.Mai.2019. 

SOUZA, Ana Lorena Dorigo de; RANGEL, Tauã Lima Verdan. Guarda 
compartilhada: uma visão sobre a efetivação do princípio do melhor interesse 
da criança. Disponível em: 
<https://www.boletimjuridico.com.br/doutrina/artigo/4421/guarda-compartilhada-
visao-efetivacao-principio-melhor-interesse-crianca>. Acesso em: 13.Mai.2019. 

STRENGER. Guilherme Gonçalves. Guarda de filhos. São Paulo: LTr, 1998. 

https://jus.com.br/artigos/56157/modalidades-de-guarda-existentes-no-ordenamento-juridico-brasileiro
https://jus.com.br/artigos/56157/modalidades-de-guarda-existentes-no-ordenamento-juridico-brasileiro


 

 

40 

STRÜCKER, Bianca. Alienação parental. Disponível em: 
<https://monografias.brasilescola.uol.com.br/direito/alienacao-parental.htm>. Acesso 
em: 13.Mai.2019. 

TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; OLIVEIRA, 
Alexandre Miranda. Manual de Direito das Famílias e das Sucessões. 2 ed. Belo 
Horizonte. Del Rey, 2010. 

VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. 16 ed. São Paulo: Atlas, 
2016. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil: Direito de Família. 10 ed. São Paulo: 
Saraiva. 2004 

VICHI, Samuel Gomes. Guarda compartilhada: visando o interesse do menor. 
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/70301/guarda-compartilhada-visando-o-
interesse-do-menor>. Acesso em: 13.Mai.2019.  

VILAS-BÔAS, Renata Malta. A doutrina da proteção integral e os Princípios 
Norteadores do Direito da Infância e Juventude. Disponível em: 
<http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10588&revista_caderno
=12>. Acesso em: 13.Mai.2019. 

WALD, A. O novo Direito de Família. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

WITZEL, Ana Claudia Paes. Análise da família monoparental como entidade 
familiar após o advento da Constituição Federal de 1988. Disponível em: 
<https://jus.com.br/artigos/23739/analise-da-familia-monoparental-como-entidade-
familiar-apos-o-advento-da-constituicao-federal-de-1988>. Acesso em: 15.Abr.2019. 

 

 

 


	1. INTRODUÇÃO
	2. famÍlia
	3. A Guarda compartilhada
	4. O principio do melhor interesse do menor.
	5. CONsiderações finais
	REFERÊNCIAS

