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RESUMO  

 

A Guarda é um direito e um dever de todos os seus genitores de terem seus filhos 
sob seus cuidados e responsabilidades. Quando ocorre a separação do casal 
começa a reinvindicação pela guarda do filho. Quando o Juiz verifica se há 
condições de ambos cuidarem do filho logo ele determina a guarda compartilhada. 
Na Guarda compartilhada ambos os genitores exercem a responsabilidade sobre o 
filho menor de idade, e tomam juntos todas as decisões sobre a educação, 
alimentação, saúde e etc. Esta modalidade de guarda compartilhada tem o objetivo 
de fazer com que os pais separados compartilhem o crescimento do filho, sua 
evolução e claro a convivência que é um direito do próprio filho. Mas logo surge a 
questão será que esta modalidade de guarda não gera conflito entre os genitores? O 
objetivo geral deste artigo é apresentar as vantagens e desvantagens da guarda 
compartilhada durante sua aplicação. Quando ocorre a aplicação da guarda 
compartilhada tem se algumas vantagens que auxiliam no compartilhamento de 
direitos e deveres do filho em as desvantagens que prejudicam o modo de se 
relacionarem trazendo instabilidade e insegurança para todos. O Presente artigo 
será realizado através de pesquisas bibliográficas, artigos de lei, Constituição e 
artigos científicos. O método de pesquisa bibliográfica buscara explicar um problema 
a partir de referencias teóricas ou revisão de literatura de obras e documentos que 
se relacionam com o tema. Quanto ao método de abordagem ela será qualitativa, 
utilizando de dados bibliográficos, tendo em vista o caráter predominantemente 
descritivo e estudo teórico. A explicativa para registrar, analisar e interpretar quais 
fatos coopera para a ocorrência dos fenômenos em estudo. E os resultados se 
darão através de pesquisa feita em processos de casos que deram certo com esta 
modalidade de guarda. Para concluir podermos dizer que a guarda compartilhada é 
um meio de manter os laços afetivos, que são importantes para o desenvolvimento e 
formação da criança e adolescente.  Mesmo que ocorra algum conflito, o âmbito 
familiar estará presente na vida deste filho, garantindo assim a permanência da 
vinculação dos pais na formação e educação do seu filho. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo irá abordar a guarda compartilhada e as vantagens e 

desvantagens em sua aplicabilidade. 

Com o passar do tempo o direito de família veio apresentando grandes 

mudanças, trazendo assim uma nova realidade para a família contemporânea.  

Quando ocorre a dissolução do vínculo conjugal, o rompimento do 

convívio familiar, a família acaba por se desestruturar, perdendo seu alicerce, 

acarretando aos seus filhos a perda do direito resguardado pela constituição, ou 

seja, a perda do convívio familiar. A partir daí são inúmeros conflitos conjugais, 

decisões divergentes a serem tomadas sobre a educação, alimentação, saúde, 

enfim, decisões importantes para a vida de seu filho.  

 Com a separação o elo se perpetua, trazendo assim á responsabilidade 

para ambos os cônjuges.  Afinal não existe “ex-pai” ou “ex-mãe”! 

Os juízes entendem que a melhor solução para o conflito é a guarda 

compartilhada, pois com esta modalidade de guarda está se buscando o melhor 

interesse para o filho e para que possa ocorrer uma maior aproximação entre 

filhos e pais, garantindo assim a corresponsabilidade parental e a participação 

conjunta nas decisões, formação e educação na vida de seu filho.  

Para que a guarda compartilhada produza o efeito desejado e eficaz é 

fundamental o bom relacionamento dos pais, quando não há uma boa vontade e 

compreensão de ambos os pais acaba acarretando algumas desvantagens que 

prejudicam o bom desenvolvimento social e psíquico na vida do filho. 

Sendo assim, não resta dúvida de que este modelo de guarda só será 

eficaz se houver um clima apropriável entre os pais. Eles terão que amadurecer e 

entender que para um bom convívio necessita de diálogo e tolerância.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

O novo modelo de sociedade traz consigo novas relações familiares. 

Desta forma os legisladores tende a buscar um suporte legal para as decisões 

dos juristas.  

A doutrina em seu artigo 1º da lei nº 11.698/08 define guarda 

compartilhada como sendo “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”. Significa que os pais possuem os mesmos 

direitos e as mesmas responsabilidades perante seus filhos menores. 

Um novo modelo de guarda passou a ser usada nas varas de família, em 

audiência de conciliação, logo a guarda compartilhada era requerida pelo pai e 

pela mãe ou decretada pelo juiz. Durante a audiência o juiz tem o dever de 

informar os pais o significada da guarda compartilha, que é um requisito previsto 

em lei. 

Para a autora Maria Berenice Dias, (2013, p.456) “o fundamento, o 

significado e a finalidade da guarda compartilhada, se resumem nas palavras 

pluralização das responsabilidades e garantias dos interesses de seus filhos”. 

Sendo o mesmo entendimento pelo autor Carlos Roberto Gonçalves, a 

responsabilidade dos pais pelos atos dos filhos menores. 

Já para o autor Paulo Lobo (2014, p.177). “a guarda compartilhada 

assegura a preservação da coparentalidade e corresponsabilidade em relação ao 

filho, que tem direito de conviver e ser formado por ambos os pais com igualdade 

de condições”. 

Neste contexto o presente artigo busca apresentar algumas 

considerações a cerca da guarda compartilhada, destacando as vantagens e 

desvantagens trazidas por este regime. 

A ideia da guarda compartilhada quando não assume o seu principal 

papel que é de compartilhamento de responsabilidades entre os pais, torna-se 

uma negativa, uma desvantagem no âmbito familiar. 
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Quando se trata de mostrar os principais pontos em relação à 

desvantagem da guarda compartilham tem- se logo a magoa o ressentimento que 

estes ex-cônjuges carregam dentro de si e que muitas vezes acaba por repassar 

este sentimento para o filho entrando em uma zona de conflito.   

Carlos Roberto Gonçalves em seu livro mencionou a decisão do Superior 

Tribunal de Justiça quando há conflitos entre os genitores na aplicação da guarda 

compartilhada, sendo a seguinte:  

  

“pois o foco é o melhor interesse do menor, princípio norteado das 
relações envolvendo filhos. O entendimento que é inviável a guarda 
compartilhada sem consenso fere esse princípio, pois só se observa a 
existência de conflito entre os pais, ignorando o melhor interesse da 
criança. Não se busca extirpar as diferenças existentes entre o antigo 
casal, mas, sim, evitar impasses que inviabilizem a guarda 
compartilhada.” (GONÇALVES, 2014, p. 297).  

 

 

Na guarda compartilhada mesmo que os pais participem do processo de 

crescimento do filho, será apenas uma a residência específica do filho, será o 

local que predominará sua estadia. 

Com esta imposição se tem mais uma desvantagem a questão do conflito 

de horários, as regras nas visitas. 

Como diz o autor Arnaldo Rizzardo (2011, p. 236) “Deve haver regras 

sobre dias e horários de visitas pelo pai ou pela mãe que não reside com o filho.”. 

E quando ocorre a situação de revezamento de permanência a critica 

ainda sim é maior, pois se tem a necessidade do filho ter uma residência fixa, 

para que não haja um conflito de ensinamentos e formação. 

Tendo em vista que a guarda compartilhada sempre terá muitas 

vantagens para todos na construção de um âmbito familiar saudável, pois se visa 

o bem estar e direitos e interesses do filho. 

Silvio Venosa diz (2010, p. 185) “Não resta duvida que a guarda 

compartilhada representa um meio de manter os laços entre pais e filhos, tão 

importantes no desenvolvimento e formação de crianças e adolescentes.”. 
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2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Quando se trata de guarda dos filhos, a maior preocupação a ser dada é 

a do bem estar da criança, e do adolescente e não a pretensão do pai e da mãe. 

A proteção do filho resguardando os seus direitos e deveres deve ser a meta dos 

pais, devendo sempre prevalecer uma união de responsabilidades, o interesse da 

criança. 

 Dentro do texto foram levantadas algumas questões, tais como: 

 O conflito de genitores 

 Desvantagens da guarda compartilhada. 

 Vantagens da guarda compartilhada 

 

Para serem respondidas estas questões foram analisadas diversas 

bibliografias e assim se chegou á conclusão de que o conflito entre os genitores 

acontece quando estes ex-cônjuges aceitam o modelo de guarda compartilhada, 

mas não aceitam compartilhar deveres e obrigações.  

Por maioria das vezes a opção da guarda compartilhada não é propícia 

no fervor da separação dos cônjuges, pois eles carregam em si magoas 

ressentimentos e podem não saber lidar com este sentimento vindo passar para o 

filho, em casos extremos pode até ocorrer a Alienação parental.   

O Conflito é a principal desvantagem que se insere nesta modalidade de 

guarda. 

Outro fato que se encaixa no quesito desvantagem é a da residência 

específica em relação ao aspecto psicológico, pois que se não houver uma 

residência fixa, haverá um conflito de ensinamentos, desta forma o principal 

objetivo é que a estabilidade de um lar deve ser mantida para a preservação do 

desenvolvimento da criança ou adolescente. 

Também outra questão é que as crianças pequenas não são hábeis na 

capacidade de adaptação como os adolescentes. Por isso que por muitas vezes 
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os desentendimentos entre os genitores, a falta de respeito causa uma confusão 

no pensamento e no sentimento da criança. 

Devemos nos atentar que as desvantagens a respeito da modalidade de 

guarda compartilhada não podem ser plenas, uma vez que a mesma tem como o 

objetivo do melhor interesse para o menor.  

Já as principais vantagens estão entre elas o contato dos filhos com 

ambos os pais após a dissolução conjugal. Isso trás inúmeros benefícios para a 

vida da criança que irá favorecer o desenvolvimento da mesma tanto na vida 

familiar quanto na vida social.  

Outro fator é o compartilhamento da educação, saúde, alimentação, 

convivência e evolução dos filhos. É tomada de decisões conjuntas, é o saber 

lidar com o interesse do filho com respeito mútuo e de forma madura e cordial.  

A guarda compartilhada garante a igualdade dos pais no exercício dos 

deveres e nas participações da vida de seus filhos em todos os aspectos, não 

sobrecarregando apenas um dos genitores. 

A proteção dos filhos resguardando os seus direitos e deveres deve ser a 

meta dos pais, devendo sempre prevalecer uma união de responsabilidades, o 

interesse da criança, é uma maneira de restaurar o âmbito familiar, buscando 

sempre o bem estar dos filhos.   

Não podemos dizer que esta modalidade de guarda é sempre a melhor 

opção, mas não deixa de ser a melhor modelo que beneficia a todos, tanto pai e 

mão como os filhos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a separação conjugal, se começa a buscar soluções para amenizar 

os sofrimentos de ambos os lados e principalmente dos filhos, pôde-se entender 

que a guarda compartilhada é entre todos os tipos de guarda, a melhor para 

ajudar na evolução emocional da criança e de seus genitores. 

É certo que a guarda compartilhada nunca poderá ser imposta se não 

houver compreensão e respeito de ambos os cônjuges, pois se for verificado que 

não há solução para o conflito existente entre os pais, será designada outra opção 

a fim de prover o bem esta da criança. 

A aplicação da guarda compartilhada irá beneficiar a criança um contato 

diário com seus pais e sua mãe trazendo assim para ela uma segurança afetiva, e 

irá receber de seus pais o afeto e os ensinamentos necessários para o seu 

crescimento.  
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