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RESUMO: A guarda compartilhada consiste na responsabilidade de ambos os pais para a criação, cuidado e 

educação dos filhos, tendo que dividir equilibradamente as obrigações impostas. O objetivo da pesquisa é 

demonstrar os efeitos que a guarda compartilhada tem sobre a criança, trazendo aspectos benéficos, como sendo a 

melhor opção para a criação, educação e desenvolvimento da criança, sendo física e psicológica, possibilitando 

trazer uma convivência melhor com os pais e amenizando a dor da separação; e maléfico, devido as viagens 

acabarem sendo cansativas para a criança, e pela disputa entre os pais para ter mais atenção da mesma. Com o 

passar dos tempos a guarda compartilhada vem sendo discutida cada vez mais, pelo fato de ser a melhor opção 

para criança, na qual ambos os pais terão que colaborar com as obrigações e deveres em relação ao filho para 

atender ao bem-estar da criança. A guarda compartilhada não será possível quando um dos pais não tiver condições 

para exercer o poder familiar ou se caso não desejar a guarda do menor. Em razão da maioria dos cônjuges não 

terem as mesmas condições financeiras, e as despesas dos filhos terem que ser divididas, poderá os alimentos ser 

obtidos por via judicial. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente Trabalho tem como objetivo abordar os aspectos legais referentes aos efeitos 

da guarda compartilhada para a criança. Com efeito, a guarda compartilhada consiste em uma 

ação conjunta dos pais para a criação, cuidado e educação dos filhos. Esse tipo de guarda acaba 

sendo muito importante para a criança pelo fato de reduzir a dor sentida causada pela dissolução 

do casamento dos pais, pois ambos estarão presentes na vida do menor, mesmo que não seja 

morando na mesma residência. 

Muitas pessoas fazem indagações sobre o tema proposto, tais como: Na Guarda 

compartilhada seria mais viável a criança ficar mais com o pai ou com a mãe? Se os pais 

morassem em cidades distintas como ficaria a guarda da criança? Quais são os benefícios da 

guarda compartilhada? E quais os malefícios? Entre outras inúmeras dúvidas que a maioria das 

pessoas possui. 

A importância de estudar esse tema é descobrir o que é melhor para o bem-estar da 

criança, desde a segurança até mesmo em relação à educação, pois se algo está prejudicando a 

criança, ambos os pais podem resolver, entrando em um consenso para mudar algumas atitudes 
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que não estão favoráveis para a criança, gerando assim uma convivência melhor e podendo dar 

uma educação e proteção tanto de parte do pai quanto da mãe, pois como a guarda é 

compartilhada ambos terão os direitos e os deveres de ajudar.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste artigo, partiremos dos pressupostos teóricos do método dedutivo. 

A pesquisa será bibliográfica qualitativa, uma vez que, buscamos compreender o tema na 

literatura jurídica, bem como, na legislação vigente, e como ocorre o efetivo âmbito de proteção 

à criança.  

Consideramos o objeto de nossa pesquisa, a criança que não convive com ambos os pais, 

como um ser portador de seus direitos civis conforme artigo 2º, caput do Código Civil 2002: A 

personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo desde a 

concepção, os direitos do nascituro. Defendemos a concepção garantista de direito como 

máxima proteção ao desenvolvimento físico, emocional e intelectual da criança, ou seja, faz-se 

necessário um estudo de caso sobre a criança, o pai e a mãe para fundamentar a decisão por 

guarda unilateral ou compartilhada. 

Por conseguinte, pautamos nas doutrinas de Tartuce (2015), Dias (2016), Pena Júnior 

(2008), Madaleno (2016), como correntes majoritárias nos estudos da aplicação da legislação 

em casos familiares, mais específico, a guarda familiar compartilhada. Além de outros meios, 

como: jurisprudências, vade mecum, internet, entre outros meios viáveis que forem aparecendo 

no decorrer da pesquisa, deixando claro e preciso o entendimento sobre a guarda compartilhada. 

 

RESULTADOS 

 

Em muitos casos as crianças acabam sofrendo com a separação dos pais, principalmente 

quando são “abandonadas”, não tendo o carinho ou a atenção de algum deles, e se não houver 

os devidos cuidados e orientações irão acabar se envolvendo em coisas erradas, podendo ser 

prejudicadas futuramente. O estado tem o dever de manter uma vida digna às pessoas, mas é 

dever dos pais dar uma educação saudável aos filhos para ter esse equilíbrio livre de conflitos. 

Com a guarda compartilhada, será possível ter essa educação e proximidade de ambos os pais 

podendo cada um ter o direito e o dever de cuidar da criança (ALMEIDA, 2016). 

A guarda compartilhada trata-se de uma responsabilização conjunta entre os pais, 

principalmente, na tomada de decisões em relação aos temas que sejam mais relevantes na vida 

dos filhos, além de dar o devido cuidado e atenção que a prole necessita, mesmo não morando 



 

 

na mesma residência. É importante destacar que ambos os pais devem ter uma relação saudável, 

um bom relacionamento, livre de qualquer desentendimento, para que não prejudique o menor 

de alguma maneira, pois o que deve prevalecer sempre é o melhor interesse da criança. 

De um modo geral, a guarda compartilhada tem duas formas em que podem se 

apresentar: sem e com alternância de residência. A primeira delas é denominada de 

aninhamento, onde os filhos irão desfrutar de uma moradia familiar e serão os pais que irão 

ocupar essa residência durante o tempo que foi pactuado. Já em relação a segunda modalidade, 

as crianças irão se alternar nas residências dos genitores, podendo os mesmos entrar em um 

consenso, por exemplo, uma semana ficam na casa da mãe e outra semana ficam na casa do pai. 

Quando ocorre a troca de residência isso pode dificultar quando os pais moram em cidades 

distintas, ainda mais se forem crianças em tenra idade, isso só será possível se for 

definitivamente agradável e no superior interesse da criança. (MADALENO Rafael; 

MADALENO Rolf, 2016) 

Em relação as obrigações e as despesas, ambos os pais terão que colaborar para o 

sustento dos filhos, podendo dividir as tarefas para que cada um participe da forma que tiver 

condições, visando o princípio da solidariedade, ou seja, os pais poderão entrar em um consenso 

estabelecendo quais despesas cada um vai arcar. Caso não haja um consenso, o juiz poderá 

definir qual gasto será de responsabilidade de cada genitor, visando atender as necessidades do 

alimentado e as reais possibilidades do alimentante. (LAURA; ARETHUSA; FLÁVIA, 2016)  

Quando os pais estiverem incapacitados de exercer o poder familiar o juiz poderá deferir 

a guarda a um terceiro, podendo ser avós, irmãos, tios, madrinhas, dentre outros, na qual 

deverão prestar assistência moral, material e educacional ao menor. E mesmo que a guarda seja 

concedida a um terceiro, os pais não estarão dispensados de cumprir seus deveres de assistência, 

como o pagamento de alimentos. (MADALENO Rafael; MADALENO Rolf, 2016) 

Quando não houver um acordo entre os pais para a guarda da criança, ocorrera a guarda 

compartilhada se ambos estiverem aptos para exercer o poder familiar, a menos que um dos 

genitores não queira a guarda do menor (Lei nº 13.058, de 22 de dezembro de 2014). 

A guarda compartilhada possui vantagens e desvantagens, uma das vantagens dessa 

guarda é o fim das divergências em relação às visitas de um dos pais, bem como a ausência do 

pai ou da mãe que não obtivesse a guarda, no caso da guarda unilateral. Os benefícios são vários 

principalmente quando se tratar de questão psicológica, amenizando a dor da separação dos pais 

e proporcionando uma melhor relação entre eles. Já um dos malefícios que pode ocorrer na 

guarda compartilhada é a disputa para ver quem é melhor para a criança, as viagens de uma 

casa para outra também podem ser bem desgastantes para a criança (BROCANELO, 2016). 



 

 

A guarda compartilhada almeja reorganizar as relações entre os componentes da família 

após sua dissolução pela ruptura da convivência entre os pais. A criança terá um único 

domicílio, podendo ter a convivência em dois lares diferentes, podemos imaginar um exemplo 

desse compartilhamento com um dos pais tendo a responsabilidade de levar o filho na escola, 

e o outro tendo que ir buscá-lo no fim do horário escolar. É possível um compartilhamento não 

apenas entre os pais, mas podendo ser entre pais e terceiros, como os avós, se assim for o melhor 

para o interesse da criança (FARIAS, 2016). 

 

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que, com a guarda compartilhada a criança poderá ter os dois lados afetivos 

da relação, podendo superar a separação dos pais e ter uma convivência tranquila e saudável 

com ambos, mesmo não morando juntos. Pois eles terão direitos e deveres para educar e 

acompanhar o crescimento da criança sem precisar das visitas, pelo fato de os pais terem um 

equilíbrio em relação ao filho. 
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