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INTRODUÇÃO 

 A Lei 11.698/2008 instituiu e disciplinou na legislação brasileira a guarda 

compartilhada, que tem por objetivo principal a corresponsabilidade parental e o 

exercício pleno do poder familiar após a separação conjugal. 

 Embora a preferência legal seja pelo compartilhamento da guarda dos filhos, 

ainda há resistência entre os pais para aceitar essa modalidade de guarda, 

principalmente quando há conflitos entre eles. Há resistência também entre os 

operadores do direito que, para aplicar a lei, condicionam a guarda compartilhada a 

uma relação harmoniosa dos pais, priorizando seus conflito e interesses em 

detrimento dos interesses dos filhos. 

 Com a ruptura da relação conjugal, muitas vezes surgem discórdias que 

dificultam a comunicação dos pais e afetam a relação entre eles e os filhos, pois os 

pais deixam em segundo plano sua responsabilidade maior de participar e organizar 

a vida dos filhos, que perdem a estrutura familiar e muitas vezes sentem-se objetos 

de disputa e vingança entre os pais, em razão dos sentimentos existentes entre eles. 

 O melhor interesse dos filhos, com algumas exceções, é ter a presença dos 

pais em sua vida, mantendo a convivência e os laços de afetividade com ambos. A 

guarda compartilhada possibilita o contato contínuo dos filhos com os genitores, 

favorecendo seu desenvolvimento. 

Entende-se, diante desse quadro, que essas dificuldades poderiam ser 

minimizadas através da utilização da mediação familiar, uma forma de resolução de 

conflitos em que um terceiro auxilia as partes, visando restaurar o diálogo e o 

respeito.  

                                                
1 Bacharel em Ciências Jurídicas pela Fac São Roque. 2012. 
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 A mediação familiar, embora não seja regulamentada pela legislação 

brasileira, é um importante instrumento para o Judiciário, na medida em que pode 

ajudar os pais a se conscientizarem da importância do compartilhamento da guarda 

dos filhos, assumindo as responsabilidades na sua criação com cooperação e 

respeito. É uma forma de facilitar o diálogo dos pais após a separação, que deverão 

criar novas regras de convivência. 

 Além disso, a mediação familiar devolve à família o poder de decisão, na 

medida em que possibilita aos pais chegarem a um acordo, considerando as 

necessidades de cada um, mas sempre priorizando os interesses dos filhos. 

 A responsabilidade dos pais pelos efeitos da decisão é valorizada no 

processo de mediação familiar, e o cumprimento do acordo é mais garantido, pois a 

solução foi obtida pelas partes envolvidas no conflito, trazendo satisfação para 

ambos com o resultado. 

 Dessa forma, quando há conflito entre os genitores, a concessão da guarda 

compartilhada pode ser viabilizada com a utilização mais efetiva da mediação 

familiar pelo Judiciário. 

 

1-  GUARDA COMPARTILHADA 

1.1 – Conceito 

Guarda compartilhada é uma modalidade de guarda em que os pais exercem 

conjuntamente o poder familiar, participando ativamente da vida dos filhos e 

comprometendo-se nos cuidados que devem ser exercidos. 

Carlos Roberto Gonçalves destaca que o artigo 1583, § 1º, do Código Civil, 

com a redação dada pela Lei 11.698/2008, conceitua a guarda compartilhada como 

“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”3. 

Na guarda compartilhada os pais somam esforços e devem contribuir para 

atender a todas as necessidades dos filhos com equilíbrio, na medida em que 

                                                
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Direito de família. 8.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011,  p. 294. 
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decidem conjuntamente as questões afetas a sua prole, garantindo-lhes o convívio 

familiar4. 

Paulo Lôbo entende que na guarda compartilhada é assegurado aos filhos a 

convivência com os pais, pois ela é exercida em conjunto pelos pais separados que 

exercem plenamente o poder familiar5. 

Marcial Barreto Casabona afirma que a guarda compartilhada é uma forma de 

garantir o convívio efetivo entre pais e filhos, mantendo os vínculos afetivos6. 

A guarda compartilhada, para Maria Berenice Dias, é um meio de garantir 

efetivamente a corresponsabilidade parental e a ampla participação dos pais na 

formação e educação dos filhos7. 

Para Ana Maria Milano da Silva, a guarda compartilhada é a coparticipação 

dos pais na criação dos filhos, com igualdade de direitos e deveres. Ela destaca a 

importância da guarda compartilhada como forma de estabelecer a igualdade de 

direitos e deveres entre os genitores, proporcionando aos filhos uma aproximação 

da relação materna e paterna, visando seu bem-estar8. 

Denise Maria Perissini da Silva conceitua a guarda compartilhada como uma 

modalidade de guarda em que há a corresponsabilização de ambos os genitores 

acerca das decisões referentes aos filhos, afirmando que os pais devem conhecer, 

discutir, decidir e participar da vida daqueles da mesma forma como faziam antes da 

separação conjugal, pois assim nenhum deles assumirá um papel secundário, como 

aquele que somente paga a pensão alimentícia ou tem direito limitado a visitas de 

final de semana9. 

Para Regina Beatriz Tavares da Silva, na guarda compartilhada “as 

atividades, deveres e direitos do menor e dos genitores são exercidos 

simultaneamente e em coparticipação pelos adultos”10.  

                                                
4 SILVA, Regina Beatriz Tavares da et al. Grandes temas de direito de família e sucessões. São 
Paulo: Saraiva,  2011, p. 77. 
5 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 178 
6 CASABONA, Marcial Barreto. Guarda compartilhada.  São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 241. 
7 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 443. 
8 SILVA, Ana Maria Milano da. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, 
p. 59. 
9 SILVA, Denise Maria Perissini da. Mediação e guarda compartilhada: conquistas para a família. 
Curitiba: Juruá,  2011, p. 101. 
10 SILVA, Regina Beatriz Tavares da et al. Grandes temas de direito de família e sucessões. São 
Paulo: Saraiva,  2011, p. 51.  
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Ela afirma que “o compartilhamento exige doação, amor incondicional, 

reciprocidade, desprendimento, corresponsabilidade do exercício do poder parental, 

sedimentada em valores morais, éticos e sociais”11. 

Paulo Lôbo afirma que, através da guarda compartilhada, os efeitos da 

separação dos pais são minimizados, pois estes mantêm a responsabilidade dos 

direitos-deveres inerentes ao poder familiar12. 

Quanto à etimologia da palavra, Maria Manoela Rocha de Albuquerque 

Quintas associa a palavra guardar a ideia de proteger: 

Guardar nos traz a ideia de proteger, manter seguro entre seus sinônimos, 

encontra-se à vigilância, cuidado, defesa e direção. Portanto, através da 

guarda, compete aos pais vigiar, defender, cuidar, proteger e dirigir a vida 

de seus filhos13. 

 Segue afirmando que “compartilhar tem como sinônimo participar”14 e que os 

genitores devem compartilhar, cooperar, participar da vida de seus filhos. 

 Dessa maneira, ela define guarda compartilhada como: 

Um arranjo legal em que os pais exercem plenamente o poder familiar, 

promovendo uma convivência maior entre eles e os filhos e gerando um 

ambiente saudável para o crescimento da criança15. 

Na guarda compartilhada há a possibilidade de alternância da guarda física, 

bem como alternância de residências, entretanto, o principal objetivo é manter a 

igualdade nas decisões em relação aos filhos, ou seja, a corresponsabilidade16.  

Como afirma Denise Maria Perissini da Silva, a guarda compartilhada mantém 

o exercício da parentalidade e possibilita aos genitores assumir a responsabilidade 

pela criação e educação dos filhos17. 

Não há impedimento de serem fixados pelos genitores pontos que devem ser 

observados, havendo a possibilidade de ficar definida a residência do filho com um 

dos pais, se houver o entendimento de que será melhor para o interesse do menor. 

                                                
11 Idem. Ibidem, p. 64. 
12 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 179. 
13 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 20. 
14 Idem. Ibidem, p. 32. 
15 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p.3. 
16 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 178. 
17 SILVA, Denise Maria Perissini da. Mediação e guarda compartilhada: conquistas para a família. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 107.  
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Não existem regras predeterminadas na guarda compartilhada, os pais 

podem planejar a convivência com o filho, compartilhando direitos e 

responsabilidades de maneira igualitária. 

Embora a preferência legal seja pelo compartilhamento, a jurisprudência tem 

se posicionado no sentido de não impor esse modelo de guarda aos pais, 

condicionando a aplicabilidade dessa modalidade de guarda a uma relação 

harmônica entre os genitores. 

Nesse sentido, faz-se necessário que os pais tenham discernimento e 

superem os problemas que motivaram a separação, para assumir efetivamente seus 

direitos-deveres na criação dos filhos, garantindo seu pleno desenvolvimento. 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama destaca a importância de haver 

cooperação entre os genitores. Ele afirma: 

A essência do modelo de guarda compartilhada está refletida na palavra 

cooperação, já que livremente e por mútuo consentimento os pais geraram 

um filho, não podem se desfazer, através desse mútuo consentimento, das 

responsabilidades integrais sobre a vida desses filhos. O caráter conjunto 

do ato da concepção dá aos filhos o direito a ter pai e mãe18.  

Nesse aspecto, a mediação é um importante instrumento para viabilizar a 

guarda compartilhada. 

A mediação familiar não é regulamentada pela legislação brasileira, o que não 

impede sua utilização nos tribunais, pois a solução pacífica dos conflitos está 

expressa no preâmbulo da Constituição Federal. 

Ana Maria Milano Silva classifica a mediação como método que presta apoio 

aos pais na busca de um modelo ideal de compartilhamento do convívio com os 

filhos19. 

O mediador favorece o diálogo entre os genitores e auxilia o restabelecimento 

da comunicação entre eles, proporcionando-lhes condições de avaliar quais as 

necessidades de seus filhos e priorizando os interesses destes. 

Eduardo de Oliveira Leite destaca a importância do acordo entre os genitores:  

                                                
18 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: Guarda 
Compartilhada à Luz da Lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p. 222.  
19 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
164. 
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o acordo entre os pais continua sendo o melhor elemento de convencimento 

do juiz, partindo-se do pressuposto de que ninguém melhor que os pais 

conhecem seus filhos e sabe o que é melhor para o futuro dos mesmos
20

 .   

Busca-se, com a guarda compartilhada, manter os laços de afetividade, 

diminuindo os efeitos que a separação acarreta nos filhos, e manter o exercício da 

função parental de forma igualitária. É direito da criança e de seus genitores. 

Ana Maria Milano Silva diz que os filhos esperam que os pais exerçam a 

guarda compartilhada. Ela afirma: 

 Essa responsabilidade é proveniente do que é esperado pelos filhos: aquilo 

que desejam vivenciar na pessoa dos pais, imagens sobre as quais irão 

espelhar-se vida afora. A disputa entre casais, a chantagem, o jogo de sedução 

para conquistar o amor da criança não encontram guarida nesse modelo de 

guarda, porque a convergência de sentimentos, a reciprocidade e a troca de 

entendimentos entre os pais, detentores da guarda compartilhada, afastam as 

posturas conflituosas, uma vez conscientizados de que o bem-estar dos filhos é 

o mais importante de tudo21. 

Maria Berenice Dias destaca o benefício da guarda compartilhada para os 

filhos. Ela afirma que “compartilhar a guarda de um filho se refere muito mais à 

garantia de que ele terá pais igualmente engajados no atendimento aos deveres 

inerentes ao poder familiar, bem como aos direitos que tal poder lhes confere”22.

 Além disso, a guarda compartilhada reduz as dificuldades que os filhos 

enfrentam para se adequar a nova realidade e rotina após a separação de seus 

genitores. Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas afirma que “a criança tem 

o direito e a necessidade de conviver com os pais, portanto, sempre que possível 

uma convivência familiar com ambos, deve ser-lhe assegurada a realização desta 

possibilidade”23. 

A utilização da mediação familiar pode facilitar o diálogo das partes 

envolvidas no conflito e viabilizar a concessão da guarda compartilhada. 

 

1.2 – Natureza Jurídica   

                                                
20 LEITE, Eduardo de Oliveira apud Ana Maria Milano da Silva. A lei sobre a guarda compartilhada. 
2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 55. 
21 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
103. 
22 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 445. 
23 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 7. 
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 A guarda compartilhada pertence ao direito da família, que é um ramo de 

direito privado, porquanto os sujeitos da relação são entes privados, embora haja 

predominância das normas cogentes24. 

 Norma cogente é aquela cujo cumprimento é obrigatório, coercitivo25, cuja 

aplicação independe da vontade do destinatário26. Maria Berenice Dias conceitua 

norma cogente como aquela que incide “independentemente da vontade das 

partes”27. 

  Maria Helena Diniz afirma que o direito de família é um ramo de direito 

privado, apesar de sofrer intervenção do Estado, em razão da importância social da 

família28. 

 Silvio de Salvo Venosa ensina que não há nada mais privado do que a 

família, onde o “homem nasce, vive, ama e sofre”29. Segue afirmando que se o 

direito de família fosse conceituado como direito público, haveria uma intervenção 

exacerbada do Estado na vida íntima30. 

 Conforme afirma Paulo Lôbo, o direito de família é composto de direitos 

pessoais, tendo como finalidade “a realização da pessoa humana e sua dignidade 

no ambiente familiar”31. 

 O direito de família é personalíssimo, composto em sua maioria de direitos 

intransmissíveis, irrevogáveis, irrenunciáveis e indisponíveis32, devendo o Estado 

Democrático tutelar e proteger a família, intervindo, contudo, de forma indireta, 

apenas quando essencial33. 

 Maria Berenice Dias, ressaltando as características particulares do direito de 

família, destaca a ideia progressista da ciência da família tornar-se disciplina 

autônoma, num Código apartado da codificação civil34.  

                                                
24 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 25. 
25 DireitoNet<http://www.direitonet.com.br./dicionario/exibir/910/cogente> Acesso em 18/03/2012. 
26 JusBrasil <http://www.jusbrasil.com.br/topicos/292478/norma-cogente> Acesso em 18/03/2012. 
27 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 34. 
28 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Direito de Família. 26.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 45. 
29 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: Direito de família. 8.ed. São Paulo: Atlas,  2008, p. 11. 
30 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: Direito de família. 8.ed. São Paulo: Atlas,  2008, p. 11. 
31 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 26. 
32 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 36. 
33 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: Direito de família. 8.ed. São Paulo: Atlas,  2008, p.11. 
34 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 35. 
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  Nesse sentido, ela ressalta o Estatuto das Famílias elaborado pelo Instituto 

Brasileiro de Direito da Família – IBDFAM, projeto de lei em trâmite pelo Congresso 

Nacional35. 

 Assim, concluímos que a guarda compartilhada, por estar inserida no direito 

de família, contem normas de interesses de ordem pública e necessita da tutela do 

Estado, entretanto é um ramo de direito privado, pois regulamenta as relações mais 

íntimas e privadas da pessoa na comunidade familiar.  

 

 

1.3 – Princípios da guarda compartilhada 

 O direito de família, como os demais ramos do direito, é regido por inúmeros 

princípios constitucionais. No entanto, há princípios especiais que são próprios das 

relações familiares. Como cita Maria Berenice Dias, esses princípios devem ser 

observados ao se apreciar relações que envolvam questões de família36. 

 Entre esses princípios, alguns têm especial destaque no que se refere à 

guarda compartilhada, entre eles: princípio do respeito da dignidade humana, 

princípio da igualdade, princípio da solidariedade familiar, princípio da afetividade e 

princípio da proteção integral a crianças, adolescentes e jovens. 

 

1.3.1 – Princípio da dignidade humana 

 O princípio da dignidade humana está previsto no artigo 1º, inciso III da 

Constituição Federal. Esse princípio visa assegurar o pleno desenvolvimento da 

dignidade e da personalidade.  

 Sobre ele, Paulo Lôbo ensina que “a dignidade da pessoa humana é o núcleo 

existencial que é essencialmente comum a todas as pessoas humanas, como 

membros iguais do gênero humano, impondo-se um dever geral de respeito, 

proteção e intocabilidade"37. 

 A criança e o adolescente “gozam de todos os direitos fundamentais inerentes 

à pessoa humana”, conforme assegura o artigo 3º do Estatuto da Criança e do 

                                                
35 Idem. Ibidem, p. 35. Disponível no apêndice. 
36 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 62.  
37 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 37. 
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Adolescente. Dessa forma, o referido artigo abrange os direitos fundamentais da 

pessoa humana à criança e ao adolescente, vinculando-os à proteção integral38.   

  Guilherme Calmon Gama afirma que, no planejamento familiar, o princípio da 

dignidade humana deve ser aplicado na proteção do filho e os conflitos existentes 

entre os pais devem ser solucionados, em regra, em favor desse último39. 

 Dessa forma, com a aplicação da guarda compartilhada, garante-se aos filhos 

o respeito a esse princípio, propiciando-lhes a realização, proteção e o pleno 

desenvolvimento40. 

 1.3.2 – Princípio da igualdade 

 O princípio da igualdade está previsto no artigo 5º, inciso I da Constituição 

Federal. Essa igualdade não tem a pretensão de desconsiderar as diferenças 

naturais e culturais existente entre as pessoas. Especificamente, homens e 

mulheres são diferentes. Entretanto, essa igualdade, aplicada ao direito de família, 

impede que se façam diferenças jurídicas no que se refere aos direitos e deveres. 

 Quando falamos em guarda compartilhada observa-se que, nessa 

modalidade, ambos os genitores exercem plenamente o poder familiar. 

Considerando-se que o poder familiar “é o conjunto de direitos e deveres exercidos 

pelos pais”41, verifica-se a aplicação do princípio da igualdade. 

 O princípio da igualdade está presente no artigo 1634 do Código Civil, que 

dispõe sobre o exercício do poder familiar e enumera um rol de atribuições aos pais.  

  Os genitores devem compartilhar a convivência e as responsabilidades da 

criação dos filhos e a ruptura familiar não deve restringir o poder familiar. Nesse 

sentido, Maria Manoela Rocha de Albuquerque afirma que “a ruptura familiar poderá 

provocar uma restrição no exercício do poder familiar se um dos pais perder a 

guarda dos filhos” 42. 

 Do mesmo modo, Guilherme Calmon Nogueira da Gama enfatiza: 

                                                
38 CURY, Munir. Estatuto da criança e do adolescente comentado. 9.ed. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 38. 
39 GAMA, Guilherme Calmon  Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda 
compartilhada à luz da lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p.70. 
40 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Direito de Família. 26.ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011, p. 37. 
41 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 19. 
42 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 32. 
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A modalidade de guarda compartilhada objetiva perpetuar a relação da 

criança ou do adolescente com seus dois pais, no período posterior à 

dissolução da união conjugal, permitindo o resguardo do melhor interesse 

do menor, e assegurando a igualdade dos gêneros – homem e mulher – 

no exercício da autoridade parental43 (grifo nosso). 

  A igualdade entre homem e mulher e seus direitos e responsabilidades 

quanto aos filhos são nitidamente verificados quando atribuída a guarda 

compartilhada. 

 Assim, Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas diz que “a igualdade 

entre homem e mulher e sua consequente atribuição de mesmos direitos e 

responsabilidades encontra na expressão compartilhar uma solução quando se trata 

de guarda de filhos”44. Logo, a guarda compartilhada também valoriza o princípio da 

igualdade, previsto na Constituição Federal. 

 

  1.3.3 – Princípio da solidariedade familiar 

 O princípio da solidariedade familiar se origina nos vínculos afetivos. O 

preâmbulo da Constituição Federal assegura uma sociedade fraterna. 

 Maria Berenice Dias afirma que “solidariedade é o que cada um deve ao 

outro”45. 

 O artigo 229 da Constituição Federal impõe aos pais o dever de assistência 

aos filhos, consagrando o princípio da solidariedade.  

 Esse princípio não se refere somente à questão patrimonial, mas afetiva e 

psicológica também, implicando “respeito e consideração mútuos em relação aos 

membros da família46.  

 O modelo de guarda compartilhada resulta da cooperação solidária de ambos 

os pais na formação e no desenvolvimento físico, psíquico e intelectual do filho 

comum.  

  Paulo Lôbo demonstra a existência desse princípio na guarda compartilhada 

ao afirmar: 
                                                
43 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda 
compartilhada à luz da lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p. 214. 
44 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 55.  
45 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 66. 
46TARTUCE Flávio. Disponível em http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=308. Acesso em 
22/02/2012 



 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 4 – nº 1 - 2013 
 

11 

A preferência pela guarda individual ou exclusiva e o correspondente direito 

de visita expressam visão individualista da primazia dos interesses de cada 

pai, contra o interesse do filho que é de continuar convivendo com ambos 

os pais separados, impondo-se a solidariedade da guarda 

compartilhada47 (grifo nosso). 

 Unindo o princípio da solidariedade à concessão da guarda compartilhada, 

destaca-se esse modelo por se distanciar do individualismo da guarda unilateral, 

caracterizando-se pela “cooperação solidária de ambos os pais na formação e no 

desenvolvimento físico, psíquico e intelectual do filho em comum”48. 

 Logo, o princípio da solidariedade está presente e é valorizado na guarda 

compartilhada. 

1.3.4 – Princípio da afetividade 

 A afetividade não pode ser imposta por lei, ela surge pela convivência entre 

as pessoas. Inegável que a maioria das famílias são unidas por laços de afetividade 

que se fortalecem com o convívio diário, aliados ao carinho, respeito, atenção, 

cuidados. 

 Flávio Tartuce aponta o afeto como o principal fundamento das relações 

familiares, indicando-o como um direito fundamental49, enquanto Maria Berenice 

Dias define afeto como mais que um laço que envolve os elementos de uma família, 

mas algo responsável em colocar humanidade em cada família50. 

 A afetividade é um importante elemento que se torna indispensável à relação 

entre os membros da família. O afeto viabiliza uma convivência harmoniosa e 

equilibrada51, une as pessoas e possibilita que compartilhem suas experiências 

emocionais, alegrias e vitórias, dores e tristezas.  

Nesse sentido, destaca-se o princípio da solidariedade, cujo objetivo maior é 

amparar os membros da família, auxiliando-se em suas necessidades, estando 

dessa forma intimamente ligado ao princípio da afetividade52. 

                                                
47 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 42. 
48 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda 
compartilhada à luz da lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p.75. 
49 TARTUCE, Flávio. Disponível em http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=308. Acesso em 
22/02/2012 
50 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.71. 
51 CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat. Disponível em 
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=596. Acesso em 22/02/2012. 
52 Idem. Ibidem. 
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 As crianças e adolescentes são seres humanos em formação, por isso a 

importância da valorização do afeto nas relações familiares para o seu 

desenvolvimento, destacando-se o vínculo sentimental entre pais e filhos53. 

 Para Paulo Luiz Neto Lôbo “o afeto não é fruto da biologia. Os laços de afeto 

e de solidariedade derivam da convivência e não do sangue”54. Compete, portanto, 

aos pais o dever de proporcionar aos filhos a convivência familiar, prevista no artigo 

227, caput, da Constituição Federal55. 

 Diante disso, verificamos que a guarda compartilhada valoriza o princípio da 

afetividade, pois seu objetivo prioritário é manter os laços existentes entre pais e 

filhos após a dissolução da relação conjugal. 

Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat Cabral afirma que “o afeto caracteriza a 

entidade familiar como uma verdadeira rede de solidariedade, construída para o 

desenvolvimento da pessoa”. É importante que não se permita a violação da 

confiança natural que uma pessoa deposita na outra56. 

Através dos laços afetivos as pessoas têm possibilidade de se amarem, se 

respeitarem e desejarem a felicidade recíproca. Essas atitudes permitem a 

superação de conflitos emocionais, ligando as pessoas por vínculos eternos. O afeto 

desenvolve o respeito e o cuidado nas relações familiares57. 

Nas relações parentais, o filho tem uma forte ligação com o pai e com a mãe, 

e quando ocorre a separação do casal, ambos devem cuidar para que esse laço seja 

mantido, pois o fim da relação dos pais não pode e não deve resultar no fim da 

relação destes com os filhos.  

Em relação ao vínculo familiar, Cenise Monte Vicente afirma: 

O vinculo familiar é um aspecto tão fundamental na condição humana, e 

particularmente essencial ao desenvolvimento, que os direitos da criança o 

levam em consideração na categoria convivência, estar junto. O que está 

em jogo não é uma questão moral, religiosa ou cultural, mas sim vital58. 

                                                
53 SILVA, Regina Beatriz Tavares da at al. Grandes temas de direito de família e sucessões. São 
Paulo: Saraiva,  2011, p. 73. 
54 LÔBO, Paulo Luiz Neto. Disponível em http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=130. Acesso em 
22/02/2012 
55 Idem. Ibidem, p. 73. 
56 CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat. Disponível em 
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=596. Acesso em 22/02/2012. 
57 CABRAL, Hildeliza Lacerda Tinoco Boechat. Disponível em 
http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=596. Acesso em 22/02/2012. 
58 VICENTE, Cenise Monte apud Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas. Guarda 
Compartilhada. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 6 
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A guarda compartilhada possibilita ao filho sentir-se amado e cuidado pelos 

pais, evitando que se sinta abandonado, pois viabiliza a manutenção das relações 

pessoais e o contato direto com ambos os pais. Maria Manoela Rocha de 

Albuquerque Quintas diz que “à criança seria permitido sentir-se ligada aos pais e 

continuar a valorizar cada relacionamento”59.  

  A guarda compartilhada favorece a manutenção das relações entre pais e 

filhos e o convívio familiar.  

 

1.3.5 - Princípio da proteção integral a crianças e adolescentes 

 O artigo 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente assegura integral 

proteção às crianças com objetivo de propiciar “o desenvolvimento físico, mental, 

moral, espiritual e social, em condições de igualdade e de dignidade. Assim, seus 

interesses devem ser tratados com prioridade. 

  Segundo Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

O princípio do melhor interesse da criança e do adolescente é um reflexo do 

caráter de proteção integral da doutrina dos direitos da criança, bem como 

decorre também da doutrina dos direitos humanos em geral60. 

 Quando se trata de direito à convivência familiar, relacionada diretamente à 

proteção das crianças e adolescentes, há previsão no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, nos artigos 4º caput, 19 e 52, e na Constituição Federal, em seu artigo 

227. 

Assim, verificamos que esses dispositivos legais tornam um direito/dever dos 

pais de dar continuidade à convivência com os filhos após o término da relação 

conjugal, tendo a legislação imposto prioridades aos interesses dos filhos em 

detrimento dos interesses dos pais. (grifo nosso) 

Michele Amaral Dill entende que o abandono a um filho é uma violação a sua 

dignidade, porquanto este necessita de amparo constante dos pais. Destaca a 

importância de se priorizar os interesses dos filhos, a fim de garantir-lhes um 

                                                
59 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 32. 
60 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: Guarda 
Compartilhada à Luz da Lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p. 82. 
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desenvolvimento saudável, “mesmo que isso exija alguns sacrifícios, 

emocionais e materiais, dos progenitores”61. (grifo nosso). 

Sobre esse aspecto, é importante a conscientização dos pais quanto às suas 

responsabilidades em relação ao desenvolvimento dos filhos, colocando os 

interesses da criança ou adolescente acima dos próprios interesses.  

São atribuídos aos pais certos deveres, em virtude do exercício do poder 

familiar, no nosso ordenamento jurídico, como a previsão do artigo 229 da 

Constituição Federal, que atribui aos pais o dever de assistir, criar e educar os filhos.  

 Dessa forma, quando ocorre a separação dos pais deve-se, em primeiro 

lugar, priorizar o interesse dos filhos. Uma vez que os filhos tinham a presença 

constante de ambos os genitores antes da ruptura familiar, a princípio, o melhor 

interesse da criança é manter essa situação, ou seja, manter a convivência com 

ambos os pais. 

 Maria Manoela Rocha de Albuquerque destaca que o melhor interesse da 

criança é, também, estar afastada dos conflitos existentes entre seus pais, mas 

mantendo a relação com os dois. A concessão da guarda compartilhada, segundo 

ela, “possibilita a manutenção das relações pessoais e do contato direito com ambos 

os pais”62. 

 Ana Maria Milano Silva destaca o interesse dos filhos de “ter ambos os pais 

interessados em seu bem-estar, sua educação e seu desenvolvimento como um 

todo”63. Ela afirma que a guarda compartilhada atende aos interesses dos filhos de 

maneira mais eficiente por ampliar a presença dos pais junto a eles64. 

 As crianças e adolescentes não são plenamente capazes de defender seus 

interesses e dependem de cuidados diretos e contínuos. Assim, seus interesses 

devem ser prioridade absoluta, pois necessitam da proteção dos pais65. 

                                                
61 DILL, Michele Amaral. A importância do papel dos pais no desenvolvimento dos filhos e a 
responsabilidade civil por abandono. Disponível em http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=703. 
Acesso em 08/04/2012. 
62 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 62.  
63 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
101. 
64 Idem. Ibidem. p. 73. 
65 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 59. 
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 Buscando sempre o melhor interesse da criança e do adolescente, a 

autoridade parental deve ser exercida igualmente por ambos os genitores, 

detentores do poder familiar66. 

Maria Manoela Rocha de Albuquerque entende que o melhor interesse da 

criança é a convivência familiar e que se ambos os pais tem condições de propiciar 

um ambiente saudável ao desenvolvimento dos filhos, ambos estão aptos a exercer 

a guarda dos filhos67. 

 A guarda compartilhada, como forma de exercer plenamente o poder familiar, 

garante aos pais o cumprimento de suas obrigações na criação e educação dos 

filhos, conforme disposto na Constituição Federal, e protege os filhos, garantindo-

lhes priorização de seus interesses. 

 

1.4 – A guarda compartilhada na legislação brasileira 

 O Código Civil não proibia o instituto da guarda compartilhada, mas com a 

ausência de lei regulamentando esse assunto a guarda unilateral era considerada 

como regra. A edição da norma tornaria esse instituto mais conhecido, evitando a 

confusão com outros tipos de guarda e estabelecendo os pressupostos para sua 

determinação68. 

 A Lei 11698 foi publicada em 13 de junho de 2008 e alterou os artigos 1583 e 

1584 do Código Civil. Essa lei instituiu e disciplinou a guarda compartilhada. 

 Verifica-se que há uma preferência legal pela aplicação da guarda 

compartilhada nos parágrafos 1º e 2º do artigo 1584 do Código Civil, que estabelece 

que o juiz deve aplicar a guarda compartilhada sempre que possível, e deve informar 

ao pai e à mãe o seu significado e sua importância. 

 Guilherme Calmon Nogueira da Gama destaca a importância do dever do juiz 

em informar aos interessados os aspectos relevantes da guarda compartilhada, 

como seu significado, sua importância como uma solução menos traumática para os 

filhos comuns e a continuidade do pleno exercício da parentalidade69. 

                                                
66 SILVA, Regina Beatriz Tavares da et al. Grandes temas de direito de família e sucessões. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 71. 
67 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 61.  
68 Idem. Ibidem, p. 120. 
69 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: Guarda 
Compartilhada à Luz da Lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p. 261. 
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 Com o intuito de proteger os filhos, o Código Civil permite a orientação de 

técnico profissional ou equipe multidisciplinar para estabelecer as atribuições do pai 

e da mãe e os períodos de convivência quando for aplicada a guarda compartilhada, 

conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 1584. 

 Sobre o surgimento da guarda compartilhada, Ana Maria Milano da Silva 

destaca o interesse da criança, afirmando que: 

A noção de guarda compartilhada surgiu do desequilíbrio dos direitos 

parentais e de uma cultura que desloca o centro de seu interesse para 

privilegiar a criança, no meio de uma sociedade que agora mostra tendência 

igualitária70. 

 A nova redação dada aos artigos 1583 e 1584 da Lei 11698/08 tem por 

objetivo garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, sendo que este 

princípio está substancialmente ligado ao princípio do melhor interesse71. 

 A Lei 11698/08 positivou o modelo de guarda compartilhada reafirmando os 

princípios constitucionais do melhor interesse da criança e do adolescente, da 

afetividade, do princípio da igualdade entre homem e mulher. 

 Além disso, essa lei prioriza o direito da criança e do adolescente de 

convivência familiar, constante no artigo 227 da Constituição Federal. 

 Guilherme Calmon Nogueira da Gama destaca a importância da lei da guarda 

compartilhada. Ele afirma: 

A Lei 11698/08 deu importante passo no rumo da democratização e 

humanização da guarda jurídica e do adolescente e, por óbvio, deve ser 

iluminada pelos princípios e valores constitucionais aplicáveis às famílias, 

às crianças e aos adolescentes (artigos 226 a 230 da Constituição 

Federal)72. 

 Assim, a edição da Lei 11698/08 trouxe significativas alterações no Código 

Civil em relação à guarda dos filhos e, consequentemente, modificações no Direito 

de Família. 

 

1.5 – Vantagens e Desvantagens da Guarda Compartilhada 

                                                
70 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
60. 
71 SILVA, Regina Beatriz Tavares da et al. Grandes temas de direito de família e sucessões. São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 64. 
72 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: Guarda 
compartilhada à luz da lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p. 272. 
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 A guarda compartilhada assegura aos filhos a possibilidade de manter a 

relação com ambos os pais. Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas afirma 

ser esse modelo de guarda o que mais se aproxima do melhor interesse da 

criança73, já que possibilita ao filho a convivência com os pais, que participam 

ativamente de sua vida, dando-lhes a percepção de que “os pais são capazes, 

preocupam-se com eles, cuidam deles, amam-nos”74. 

 Maria Berenice Dias destaca que a guarda compartilhada “assegura maior 

aproximação física e imediata dos filhos com ambos os genitores, mesmo quando 

cessado o vínculo de conjugalidade”75. 

 Diferentemente do que ocorre na guarda compartilhada, no sistema de guarda 

exclusiva há a ausência de um dos pais que se torna um mero visitador. Segundo 

Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas, o genitor não guardião “perde 

progressivamente o contato com os filhos, que se sentem abandonados e 

rejeitados”76. 

 A guarda compartilhada garante a ambos os pais a participação no 

crescimento e desenvolvimento dos filhos. Maria Berenice Dias enfatiza que o 

compartilhamento “retira da guarda a ideia de posse e propicia a continuidade da 

relação dos filhos com ambos os pais”77. 

 Outro benefício é que os pais não terão que discutir judicialmente quem ficará 

com a guarda dos filhos, pois ambos a exercerão, minimizando eventual sentimento 

de culpa que a criança possua, por sentir-se objeto de disputa entre os pais. 

 Além disso, a guarda compartilhada possibilita que a criança mantenha 

contato com familiares de ambos os lados, pois conforme entende Maria Manoela 

Rocha de Albuquerque Quintas, “não priva a criança da convivência com o grupo 

familiar e social de cada um dos genitores”78. 

                                                
73 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 87. 
74 Idem. Ibidem, p. 88. 
75 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 443. 
76 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 88. 
77 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 445. 
78 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 89. 
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 A guarda compartilhada, em relação aos pais, apresenta como benefício a 

igualdade em direitos e obrigações. É assegurado aos genitores o contato com os 

filhos e a possibilidade de tomar decisões, visando proteger o menor e buscando 

seu melhor interesse. 

 A convivência dos pais com os filhos é viabilizada pela guarda compartilhada, 

tornando-os “conhecedores e conscientes das necessidades destes”79. 

 Maria Berenice Dias entende que a guarda unilateral afasta “o laço de 

paternidade da criança com o pai não guardião, pois a este é estipulado o dia de 

visita”80. 

 Paulo Lôbo destaca as vantagens da guarda compartilhada, afirmando: 

São evidentes as vantagens da guarda compartilhada: prioriza o melhor 

interesse dos filhos e da família, prioriza o poder familiar em sua extensão e 

a igualdade dos gêneros no exercício da parentalidade, bem como a 

diferenciação de suas funções, não ficando um dos pais como mero 

coadjuvante, e privilegia a continuidade das relações da criança com seus 

dois pais. Respeita a família enquanto sistema, maior do que a soma das 

partes, que não se dissolve, mas se transforma, devendo continuar sua 

finalidade de cuidado, proteção e amparo dos menores81. 

 Por outro lado, a dificuldade no relacionamento entre os pais é destacada 

como uma das desvantagens da guarda compartilhada, pois ter que decidir 

conjuntamente o futuro dos filhos poderia gerar conflitos. 

 Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas defende a guarda 

compartilhada ao afirmar que deve “se levar em conta que as outras modalidades de 

guarda também permitem a existência de conflitos, ainda mais porque as outras 

espécies de guarda partem do princípio do desacordo”82. Ela prossegue afirmando 

que “o conflito entre os pais, quando existe, independe do arranjo de guarda”83. 

                                                
79 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 91. 
80  Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
447. 
81 Lôbo, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 179. 
82 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 93. 
83 Idem. Ibidem. p. 93. 
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Marcial Barreto Casabona entende que na guarda compartilhada os conflitos 

entre os pais tendem a diminuir, pois nenhum deles se sente excluído, e não tem 

necessidade de revide84. 

 Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas destaca a possibilidade da 

guarda unilateral como grande geradora de conflitos. Ela afirma que “muitos pais 

utilizam-se da guarda exclusiva como arma para vingar-se e atingir o outro”85. 

 Por outro lado, em se concedendo a guarda compartilhada, como ambos os 

pais terão a guarda dos filhos, estes deixarão de ser objeto de disputas86 e, quando 

o casal consegue diminuir as disputas, há a tendência de minimizarem-se também 

os sentimentos negativos para os filhos, advindos com o fim do relacionamento dos 

pais. 

 Há de se destacar a importância da mediação familiar para facilitar o diálogo 

entre os pais, pois é uma maneira de pacificar os conflitos, proporcionando às 

famílias uma solução adequada às suas necessidades. É uma forma de melhorar as 

relações existentes entre os genitores, abaladas pelo fim da relação conjugal. 

 Outra desvantagem apontada na guarda compartilhada é a alternância de 

residências, pois tal fato acarretaria instabilidade nos filhos.  

Sobre essa possibilidade, Maria Berenice Dias diz que “fica o filho livre para 

transitar de uma residência para outra a seu bel-prazer”87. Entretanto, não é uma 

obrigatoriedade, não havendo impedimento para que seja fixada a residência dos 

filhos com um dos genitores. 

Destaca-se ainda que, na guarda compartilhada, os genitores podem 

estabelecer pontos e compor acordos que melhor atendam aos interesses dos filhos 

sem, contudo, alterar sua essência, que é manter as relações pessoais e o contato 

com os eles, protegendo-os e comandando suas vidas. 

 

1.6 – A responsabilidade dos pais 

 Os pais são responsáveis pela criação e desenvolvimento dos filhos. O artigo 

229 da Constituição Federal dispõe que os pais têm o dever de assistir, criar e 
                                                
84 CASABONA, Macial Barreto. Guarda compartilhada. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 256. 
85 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 49. 
86 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p.89. 
87 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 445. 
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educar os filhos menores. Da mesma forma, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, no artigo 22, disciplina o dever de sustento, guarda e educação dos 

filhos menores. 

 Essa responsabilidade é conjunta e deve ser mantida após a dissolução da 

união conjugal. 

 O artigo 1634 do Código Civil elenca os vários direitos e deveres dos pais em 

relação aos filhos menores. 

 Entre eles, Carlos Roberto Gonçalves destaca o dever de dirigir a criação e 

educação dos filhos menores.  Ele afirma que “incumbe aos pais velar não só pelo 

sustento dos filhos, como pela sua formação, a fim de torná-los úteis a si, à família e 

à sociedade”88. 

Maria Helena Diniz também afirma que a responsabilidade dos pais não se 

limita a prover os meios materiais de subsistência, mas que devem preparar os filhos 

para a vida e torná-los úteis à sociedade, garantindo os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana89. 

 Por sua vez, Ana Maria Milano Silva destaca a assistência e a vigilância como 

deveres dos pais. A prestação material e moral estão inseridas no dever de 

assistência e o dever de vigilância é complemento da educação90. 

 A escolha da educação que desejam para o filho é, portanto, uma das 

competências dos pais e, segundo Paulo Lôbo, a noção de educação é ampla, pois 

não inclui somente a educação escolar, mas sim a “formação moral, política 

religiosa, profissional, cívica que se dá em família e em todos os ambientes que 

contribuam para a formação do filho como pessoa em desenvolvimento”91. 

 Sobre esse aspecto, destacamos a importância da guarda compartilhada para 

manter de maneira igualitária a responsabilidade dos pais em relação aos seus filhos 

e “a continuidade do contato da criança com ambos os pais, tal como ocorria no 

período em que o casal parental era, ao mesmo tempo, conjugal” 92.  

                                                
88 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: direito de família. 8.ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 418. 
89 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. direito de família. 26.ed. São Paulo: 
Saraiva,  2011, p. 593. 
90SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
114. 
91 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 279. 
92GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda 
compartilhada à luz da lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p. 218. 
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A separação do casal conjugal não interfere no poder familiar exercido por 

ambos os pais, entretanto a concessão da guarda unilateral pode restringir o 

exercício desse poder e, além disso, acaba por afastar o genitor não guardião, 

deixando de atender o interesse da criança. 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama ensina que as funções de pai e mãe 

devem ser desenvolvidas visando o pleno “desenvolvimento físico, psíquico e 

existencial dos menores”. Ele destaca que a responsabilidade é conjunta, 

valorizando a guarda compartilhada como forma de repartir com equidade as 

atribuições do exercício do poder parental93. 

 De acordo com Maria Manoela Rocha de Albuquerque Quintas: 

A guarda compartilhada como presunção legal afirma a capacidade dos 

pais, assegura a igualdade entre os genitores e não permite que os pais, 

ao romperem sua união, esqueçam suas responsabilidades para com 

seus filhos94 (grifo nosso). 

 Há a tese de que os conflitos existentes entre os genitores seriam diminuídos, 

pois a guarda compartilhada propicia o contato contínuo destes com os filhos, e as 

perdas seriam diminuídas comparando-se ao sistema de guarda exclusiva95. 

 Assim, haveria mais cooperação e corresponsabilização entre os genitores, 

fato que também favorece o desenvolvimento dos filhos, pois conforme afirmação de 

Silvio de Salvo Venosa, “a atitude dos pais é fundamental para a formação da 

criança” 96. 

 Os pais também são responsáveis por dirigir espiritualmente e moralmente os 

filhos, “formando seu espírito e caráter, aconselhando-os e dando-lhes uma 

formação religiosa”97. 

 Assim, os filhos são seres em desenvolvimento e dependem da orientação de 

seus pais, que devem assumir suas responsabilidades e o dever de criar, instruir, 

educar, alimentar e satisfazer as necessidades dos filhos, conduzindo-os à 

                                                
93GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: Guarda 
Compartilhada à Luz da Lei 11698/08. São Paulo: Atlas, 2008, p. 216. 
94 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 147.  
95 Idem. Ibidem. p. 77. 
96 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil:  direito de família.8.ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 302. 
97 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Direito de Família. 26.ed. São Paulo: 
Saraiva,  2011, p. 593. 
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fraternidade, urbanidade, ajudando-os a desenvolver o autodomínio e o respeito 

pelos semelhantes98. 

 Dessa forma, a responsabilidade de assistência, criação e educação dos 

filhos é de ambos os pais. Essa responsabilidade está diretamente ligada ao 

princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.  

 

2 – MEDIAÇÃO 

2.1 – Conceito 

 Mediação é um método de resolução de conflitos em que um terceiro auxilia 

as partes através de reuniões conjuntas ou separadas99. 

 No dicionário jurídico, encontramos como definição de mediação “ intervenção 

judicial em causas familiares ou litígios atinentes a direitos patrimoniais privados; é a 

autocomposição entre as partes em que a solução é dada por estas, estimulando o 

mediador a criatividade dos envolvidos, sem fazer sugestões”100. 

 Através da mediação, terceira pessoa previamente treinada conduz as partes 

a uma solução. 

A mediação buscará o equilíbrio entre as partes envolvidas no conflito, pois é 

um meio facilitador do diálogo que visa a solução da controvérsia.  

 Silvio de Salvo Venosa destaca a importância da utilização da mediação no 

Judiciário, afirmando que ela é flexível e possui linguagem e características próprias, 

permitindo a argumentação ampla das partes envolvidas no conflito101. 

 A mediação não pretende simplesmente que as partes realizem um acordo, 

mas sim que satisfaçam seus interesses e necessidades102, na medida em que o 

processo tem como finalidade possibilitar que as partes identifiquem suas 

responsabilidades e assumam compromissos por suas próprias escolhas103. 

 Assim, segundo Fernando Horta Tavares, o acordo obtido através do 

processo de mediação é “fruto da vontade das partes” 104. 

                                                
98SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
114. 
99 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 
Brasiliense, 2007, p. 19. 
100 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 264. 
101 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: Direito de Família. 2008. Atlas, p. 12. 
102 Idem. Ibidem, p. 19. 
103 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 85. 
104 TAVARES, Fernando Horta. Mediação & conciliação. 2002. Mandamentos, p. 75. 
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 Através da mediação, há a reaproximação das partes com a finalidade de 

identificarem seus reais conflitos, definindo seus verdadeiros interesses. Cada parte 

envolvida tem a sua visão acerca do problema, e dificilmente consegue observar a 

questão sob outro ângulo. O procedimento de mediação tem como finalidade 

estimular o diálogo entre as pessoas para que elas tenham condições de resolver os 

problemas, aumentando o comprometimento de cada uma no cumprimento da 

decisão que tomaram em comum acordo105. 

 Na mediação há um terceiro imparcial, o medidor, que auxiliará na condução 

do processo. O mediador não pode decidir pelas partes, nem criticá-las ou julgá-las. 

Ele deve ouvir as partes e despertar nelas o desejo de transformação, 

demonstrando os interesses comuns.  

Lia Regina Castaldi Sampaio classifica o mediador como guardião do 

processo106. 

 O mediador deve assumir as funções de catalisador, sendo uma pessoa que 

crê na possibilidade de mudança e, assim, guia as partes; de educador, pois 

fornecerá às partes novos conhecimentos referentes à comunicação, procurando 

demonstrar  a realidade; de facilitador, como alguém capaz de identificar os 

interesses e auxiliar no encontro entre as partes e de tradutor, pois é uma pessoa 

que interpreta e traduz a comunicação, valorizando os aspectos positivos107. 

 No processo de mediação devem ser observados importantes elementos 

norteadores: a autonomia da vontade das partes, imparcialidade, independência, 

credibilidade, competência, confidencialidade, diligência, acolhimento das emoções 

dos mediados, entre outros. 

 A mediação deve ter caráter voluntário, garantindo as partes optar pelo 

processo e a liberdade de tomar as próprias decisões durante ou ao final do 

processo. Assim, durante a mediação devem ser asseguradas às partes a plena 

autonomia de sua vontade108. 

                                                
105 SILVA, Denise Maria Perissini da. Mediação e guarda compartilhada: conquistas para a família. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 61. 
106 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 
Brasiliense, 2007, p. 80. 
107 SILVA, Denise Maria Perissini da. Mediação e guarda compartilhada: conquistas para a família. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 55. 
108 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 
Brasiliense, 2007, p. 35. 
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 Quanto ao norteador da imparcialidade, esse é um dever do mediador, que 

terá o papel de ouvir as partes e compreender a realidade, sem fazer julgamentos. 

Ele não pode deixar que seus valores pessoais interfiram no processo, nem 

tampouco demonstrar preferência entre os mediados109. Também ao mediador 

refere-se a independência, pois poderá declinar do encargo se constatada existência 

de ligações anteriores com as partes110. 

 As partes, ao escolherem participar do processo de mediação, possuem 

credibilidade no procedimento, devendo o mediador manter esse atributo111. 

 A competência, confidencialidade e diligência são norteadores que se referem 

ao mediador, que somente deve aceitar o dever de mediar se estiver convicto de sua 

competência e qualificação para atender os mediados, bem como de manter sob 

sigilo todas as informações e fatos de que tiver conhecimento em razão do 

processo. Além disso, deve ter consciência, prudência e eficácia na condução do 

seu trabalho, buscando promover o diálogo entre as partes112. 

 Entre os elementos norteadores da mediação, Lia Regina Castaldi Sampaio 

destaca o acolhimento das emoções dos mediados. Ela afirma que durante o 

processo de mediação, o mediador deve auxiliar os mediados para que reconheçam 

a legitimidade das emoções do outro, não significando que devem concordar com 

elas ou apreciá-las, mas simplesmente reconhecer que cada um tem direito de ter 

sentimentos específicos113. 

 Fernando Horta Tavares afirma que a mediação está relacionada aos 

sentimentos, afetos e desafetos114. Logo, tem por objetivo restabelecer o respeito 

entre as partes envolvidas no conflito, auxiliando-as a identificar os problemas, 

valorizando a cooperação mútua, levando-as a não fazer acusações desmedidas ou 

exigências baseando-se em posição pessoal rígida115. 

                                                
109 Idem. Ibidem, p. 36.  
110 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 
Brasiliense, 2007, p. 36. 
111 Idem. Ibidem, p. 37. 
112 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 
Brasiliense, 2007, p. 37. 
113 Idem. Ibidem, p. 40. 
114 TAVARES, Fernado Horta. Mediação & conciliação. 2002. Mandamentos, p. 16. 
115 SILVA, Denise Maria Perissini da. Mediação e guarda compartilhada: conquistas para a família. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 43. 
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  A mediação, como forma de estimular o diálogo, o respeito e a 

cooperação entre as partes envolvidas no conflito, pode ser utilizada em diversas 

áreas do direito, entre elas, a que destacaremos, na área de família. 

 

2.2. Mediação Familiar 

A família é a base da sociedade e está sob proteção do Estado, conforme 

prevê a Constituição Federal em seu artigo 226.  

Há muitos sentimentos presentes na relação familiar: fidelidade, respeito, 

compreensão, atenção entre outros. Ao longo da convivência podem surgir conflitos 

que alteram profundamente o relacionamento familiar, em muitos casos, dificultando 

a comunicação entre as pessoas. 

Maria Helena Diniz afirma que os conflitos familiares são frutos de uma 

comunicação inadequada, e que a mediação familiar tem por finalidade estabelecer 

a comunicação e a compreensão entre os envolvidos116. 

Lia Regina Castaldi Sampaio entende que comunicação e emoção estão 

intimamente ligadas e quando existe um conflito o diálogo natural é interrompido117. 

A mediação familiar é, portanto, um importante instrumento que visa auxiliar as 

pessoas em disputa por questões familiares a restaurar o diálogo e o respeito.  

Paulo Lôbo define a mediação familiar como “um processo, através do qual 

pessoas em disputa por questões de família são ajudadas no sentido de chegar a 

acordos ou estreitar as áreas de desentendimento entre elas, com a ativa 

intervenção de terceiro imparcial” 118. 

No processo de mediação não há intenção de definir quem tem o direito ou a 

razão, mas sim conscientizar os envolvidos das suas responsabilidades e da 

indissolubilidade da família constituída de pai, mãe e filhos119. 

Destaca-se, por isso, a importância da mediação familiar como uma forma das 

pessoas envolvidas no conflito assumirem as responsabilidades pelas decisões 

                                                
116 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Direito de Família. 26.ed. São Paulo: 
Saraiva,  2011, p. 382. 
117 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 
Brasiliense, 2007, p. 29. 
118 LÔBO Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 30. 
119 SAMPAIO, Lia Regina Castaldi; NETO, Adolfo Braga. O que é mediação de conflitos. São Paulo: 
Brasiliense, 2007, p. 96. 
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compartilhadas, que costumam ser mais duradouras que as decisões judiciais, uma 

vez que o conflito não se encerra através destas120. 

Maria Berenice Dias afirma que a mediação familiar é um meio que possibilita a 

identificação das necessidades de cada integrante da família, suas funções e 

atribuições. Define a mediação como um acompanhamento das partes envolvidas no 

conflito para que sua decisão seja rápida, ponderada, eficaz e satisfatória aos seus 

interesses121. É,segundo Denise Maria Perissini da Silva, “uma oportunidade para o 

crescimento e a transformação dos indivíduos”122. 

Entretanto, é comum os pais se esquecerem dos filhos quando ocorre a ruptura 

do vínculo conjugal, pois há perdas a serem elaboradas, sentimentos envolvidos e 

não compreendidos e questões práticas a serem resolvidas123. 

A mediação familiar, como modo eficaz da solução de conflitos, facilita o 

diálogo das partes, possibilitando que os pais identifiquem as prioridades, 

principalmente no que se refere aos filhos, e assumam a sua responsabilidade. 

Denise Maria Perissini da Silva afirma que a mediação familiar é um 

“instrumento para o exercício da cidadania, pois permite uma compreensão dos 

direitos e deveres e o desenvolvimento da autonomia” 124. 

O papel do mediador familiar é extremamente importante, pois ele deve intervir 

no processo sem controlar, esclarecer as partes, mas não julgá-las ou aconselhá-

las, nem tampouco demonstrar maior afinidade com uma das partes envolvidas no 

conflito, buscando promover o diálogo para que as partes se afastem das posturas 

conjugais e possam redefinir os limites da intimidade e poder125. 

Assim, a mediação familiar proporciona aos ex-cônjuges uma oportunidade 

para que possam redescobrir seus papéis parentais, reorganizando suas funções e 

obrigações na família, bem como auxilia as partes a criarem novas regras de 

convivência, além de aprenderem a evitar conflitos futuros126. 

 

                                                
120 LÔBO Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 30. 
121 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p. 85. 
122 SILVA, Denise Maria Perissini da. Mediação e guarda compartilhada: conquistas para a família. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 59. 
123 SILVA, Denise Maria Perissini da. Mediação e guarda compartilhada: conquistas para a família. 
Curitiba: Juruá, 2011, p. 63. 
124 Idem. Ibidem, p. 65. 
125 Idem. Ibidem, p. 63. 
126 Idem. Ibidem, p 65. 
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2.3 – Mediação Familiar e Guarda Compartilhada 

 A prioridade, ao se estabelecer a guarda dos filhos, deve ser o melhor 

interesse da criança que, com algumas exceções, é ter a presença dos pais127. 

  Um dos pressupostos da guarda compartilhada é que haja entendimento 

entre os pais, e a mediação se apresenta como forma de propiciar melhor qualidade 

no seu relacionamento128. 

 Ao final do relacionamento conjugal muitas vezes surgem conflitos, originados 

nos motivos que levaram o casal a não viver mais juntos. Os conflitos familiares 

possuem grande carga emocional, o que pode dificultar que a decisão judicial seja 

adequada às necessidades dos membros da família129. 

 A sentença judicial, muitas vezes, é uma solução aparente, que nem sempre 

significa resolver o conflito familiar que foi construído ao longo do tempo e rompeu a 

comunicação entre os membros da família130. 

 Ana Maria Milano Silva afirma que muitos pais não recorrem ao judiciário para 

o juiz dizer o direito, mas para atenuar a falta de comunicação existente, pois não 

querem, não sabem ou não podem mais falar entre si, deixando ao segundo plano 

sua responsabilidade maior que é organizar a vida de seu filho131. 

 A mediação familiar é uma forma de pacificar os conflitos e devolver à família 

o poder de decisão, proporcionando uma solução voltada às suas necessidades132. 

 Através da mediação, há a possibilidade de facilitar a comunicação entre os 

pais, propiciando analisar os motivos do conflito a fim de que possam exercer a co-

parentalidade após a ruptura da união, visando afastar as mágoas e 

desentendimentos em busca do interesse dos filhos133. 

                                                
127 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 99. 
128  QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 98.  
129 Idem. Ibidem. 97. 
130 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
163. 
131 Idem. Ibidem, p. 168. 
132 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 98. 
133 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
169. 
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 A mediação pode favorecer a concessão da guarda compartilhada, pois 

permite que os pais se comuniquem e percebam sua importância na formação dos 

filhos, podendo expor suas necessidades e dificuldades134. 

 No processo de mediação familiar, valoriza-se a responsabilidade dos pais 

pelos efeitos da decisão e esta, sendo personalizada, pois fruto de um acordo 

consciente dos próprios pais, facilita a guarda compartilhada, na medida em que há 

conscientização de que se mantêm as relações parentais135. 

 Observa-se que a mediação é um facilitador para adoção da guarda 

compartilhada porque “direciona o casal para um interesse comum, que é o 

interesse dos filhos” 136. Além disso, a mediação familiar se apresenta como uma 

forma de prestar apoio aos pais no momento de decidir o modo de compartilhamento 

do convívio com os filhos137. 

 Dessa forma, a mediação pode promover o acordo entre os pais de 

compartilhar a guarda dos filhos, e assim assumirem todos os atributos do poder 

familiar, percebendo que ambos são importantes para os filhos, e superando a ideia 

de que sempre um dos dois perderia sua guarda138. 

 No processo de separação dos pais, os filhos participam dos conflitos e são 

os que mais sofrem, pois perdem a estrutura familiar e, muitas vezes, sentem-se 

objetos de vingança em razão dos ressentimentos daqueles139. Nesse aspecto, a 

mediação familiar visa o melhor interesse da criança, na medida em que auxilia os 

pais a assumir suas responsabilidades na relação pais e filhos que continua 

existindo, e a cooperarem entre si para melhor exercerem suas funções parentais. 

 A mediação familiar, como meio de facilitar o acordo da guarda 

compartilhada, está intimamente ligada aos princípios da convivência familiar e do 

melhor interesse da criança, que tem direito a conviver com ambos os pais, 

mantendo as relações pessoais e contato direto, bem como a ter seus interesses 

                                                
134 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 100. 
135 Idem. Ibidem, p. 101. 
136 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 101. 
137 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
164. 
138 QUINTAS, Maria Manoela Rocha de Albuquerque. Guarda compartilhada. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009, p. 100. 
139 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 8.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011, p.443.  
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tratados com prioridade pelo Estado, pela sociedade e pela família, especialmente 

nas relações familiares140. 

 A guarda compartilhada prioriza a relação entre pais e filhos, protegendo seu 

desenvolvimento. A mediação familiar ajuda os genitores a entenderem que é 

importante a cooperação, desestimulando atitudes egoístas. Com essa postura os 

filhos sentem que continuam sendo amados pelos pais e que a separação não 

enfraqueceu a relação afetiva141. 

 A mediação não é o afastamento do juiz, mas sim uma forma de exercer sua 

função ao conscientizar os pais de suas responsabilidades. O juiz não é 

desautorizado pela mediação, porquanto pode a qualquer momento retomar o 

processo e determinar as medidas que entender necessárias. 

 Assim, a utilização da mediação não significa que o juiz perdeu suas funções, 

mas sim a busca da paz social fazendo uso de um método de composição de 

litígios. Dessa forma, a mediação familiar é um importante instrumento à 

disposição do Poder Judiciário. Ao se utilizar a mediação familiar para auxiliar na 

concessão da guarda compartilhada, o juiz possibilita que os pais, com a ajuda de 

terceiro imparcial, busquem novas alternativas para seus conflitos, estabelecendo 

por meio do diálogo as reais necessidades de cada integrante da família.  

Importante aspecto a se destacar é que através do acordo formulado pelos 

pais, o Estado demonstra a eles que, sempre que possível, e obedecendo aos 

ditames legais, eles continuarão a decidir as questões relacionadas aos filhos. 

   

3. ANÁLISE DOS CASOS PRÁTICOS DE MEDIAÇÃO FAMILAR COMO FORMA 

DE VIABILIZAR A CONCESSÃO DA GUARDA COMPARTILHADA 

 Nosso objetivo é destacar importância da mediação nos conflitos familiares e 

demonstrar que sua utilização poderia viabilizar a concessão da guarda 

compartilhada.  

No Brasil, não há legislação regulamentando a prática da mediação familiar, 

conforme já apontado. Entretanto, há em algumas comarcas projetos incentivando a 

utilização desse instituto. 

                                                
140 LÔBO, Paulo. Direito civil. Famílias. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 53. 
141 SILVA, Ana Maria Milano. A lei sobre a guarda compartilhada. 2.ed. Leme: J.H.Mizuno, 2008, p. 
105. 
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 O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, através da resolução 

11/2001, regulamenta a instituição do Serviço de Mediação Familiar, recomendando 

aos juízes das varas de família a criação desse serviço, com a participação efetiva 

de assistentes sociais judiciárias e de outras instituições, bem como de psicólogos, 

pedagogos e advogados que tenham interesse em cooperar gratuitamente com a 

implantação e execução desse serviço142. 

 A resolução destaca a importância de se observar o princípio da proteção 

integral da criança e do adolescente, estabelecido no artigo 1º do Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  Munir Cury afirma que esses “direitos são especiais e 

específicos, pela condição de pessoas em desenvolvimento” 143.  

 A assistente social do TJ de Santa Catarina, Eliedite Mattos Ávila, implantou o 

Serviço de Mediação Familiar, é coordenadora geral do projeto e autora da apostila 

Mediação Familiar – Formação de Base onde, entre outros assuntos, aborda a 

pratica da mediação familiar no judiciário catarinense e explica que o juiz poderá 

encaminhar as partes ao serviço de mediação, suspendendo o processo. O acordo a 

que chegarem as partes através do processo de mediação será reduzido a termo e 

encaminhado ao juiz. Caso não haja acordo entre as partes, o juiz será comunicado 

da falta de disposição das partes e o processo seguirá seu trâmite normal144. 

No Estado de Santa Catarina o Serviço de Mediação Familiar já foi instituído 

em mais de cinquenta comarcas, entre elas Blumenau, Chapecó, Joinville e 

Tubarão, além de outras em fase de implantação145. 

 Como se vê, o Judiciário catarinense está incentivando a utilização do 

instituto da mediação nas varas de família, como forma de amenizar os conflitos 

existentes entre as partes e auxiliá-las a chegar a um acordo duradouro e que 

atenda às necessidades de todos os envolvidos. 

 Nessa seara de ideias, destaca-se a importância da mediação nos processos 

envolvendo o término da relação conjugal, que geralmente é um acontecimento que 

                                                
142 Tribunal de Justiça de Santa Catarina.< 
http://www.tj.sc.gov.br/institucional/mediacaofamiliar/mediacao.htm > acessado em 18/03/2012 - 
disponível em anexo. 
143 CURY, Munir. Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado. 2008. Ed. Malheiros, p. 17. 
144 Tribunal de Justiça de Santa Catarina.  
<http://www.tj.sc.gov.br/institucional/mediacaofamiliar/apostila.pdf > acessado em 18/03/2012. - 
disponível em anexo. 
145 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 
<http://www.tj.sc.gov.br/institucional/mediacaofamiliar/mediacao.htm> Acesso em 18/03/2012 
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perturba toda a família, causando ansiedade aos seus integrantes, principalmente 

aos filhos146. 

 Nas comarcas que possuem o serviço de mediação familiar, as partes podem 

ser encaminhadas ao processo de mediação, e assim auxiliadas a valorizar os 

interesses de seus filhos, assumindo sua responsabilidade parental, o que 

consequentemente facilitará a concessão da guarda compartilhada, uma vez que o 

processo de mediação pode desenvolver o respeito e harmonia entre os pais. 

 No Tribunal de Justiça de Minas Gerais a pratica da mediação surgiu em 

2006, por iniciativa de um grupo de servidoras do tribunal do estado que, 

voluntariamente, mas mantendo suas atividades regulares na instituição, criou o 

Grupo de Mediação do Fórum Lafayette. Um grupo de assistentes sociais e 

psicólogas lotadas na Central de Serviço Social e Psicologia da Comarca de Belo 

Horizonte se interessou em realizar estudos de teorias e técnicas de mediação de 

conflitos, visando aplicar a metodologia nas lides da área de família147. 

 Em 2007, Newton Teixeira de Carvalho, Juiz de Direito da 1ª Vara de Família 

de Belo Horizonte, interessado na proposta de utilização da mediação de conflitos, 

tornou-se o coordenador jurídico dos trabalhos e disponibilizou processos litigiosos 

da referida Vara para atendimento, cedendo o espaço da sala de audiências, no 

período da manhã, uma vez por semana. As reuniões técnicas de discussão de 

casos e reuniões administrativas também eram realizadas na sala de audiências148. 

 Inicialmente, a proposta seria de atendimento por um período de cinco meses 

de atividade (de fevereiro a junho de 2007). Entretanto, com o passar dos meses, 

juízes de outras varas de família se interessaram pelo trabalho e passaram a enviar 

processos para o atendimento da mediação, demonstrando o reconhecimento pelo 

trabalho desenvolvido pela equipe, cujas mediadoras atualmente reúnem-se 

semanalmente em sala própria, localizada no primeiro andar do Fórum Lafayette149. 

                                                
146 Tribunal de Justiça de Santa 
Catarina<http://www.tj.sc.gov.br/institucional/mediacaofamiliar/apostila.pdf> Acesso em 18/03/2012. 
147Tribunal de Justiça de Minas Gerais <http://www.tjmg.jus.br/cadernos-
ejef/eventos/1congressomineiro/2011/Sessao-Poster/material/Cleide-Andrade-Mediacao-de-Conflitos-
nas-Varas-de-Familia.html> Acesso em 25/03/2012. 
148Tribunal de Justiça de Minas Gerais <http://www.tjmg.jus.br/cadernos-
ejef/eventos/1congressomineiro/2011/Sessao-Poster/material/Cleide-Andrade-Mediacao-de-Conflitos-
nas-Varas-de-Familia.html> Acesso em 25/03/2012. 
149Idem. Ibidem. Acesso em 25/03/2012. 
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Após essa iniciativa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais implantou, através 

da Portaria nº 126/2008, o projeto piloto chamado Mediação de Conflitos Familiares 

nas Varas de Família de Belo Horizonte, com intuitos como o de diminuir o litígio 

entre as partes integrantes do processo e fortalecer os vínculos nas relações 

parentais150. 

No referido projeto é recomendado aos juízes das Varas das Famílias de Belo 

Horizonte a instituição do Serviço de Mediação Familiar, com a participação de 

assistente social integrantes do poder judiciários e demais instituições e técnicos 

que estejam interessados em cooperar e auxiliar na execução do serviço151. 

A psicóloga judicial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Cleide Rocha de 

Andrade, destaca que no período de fevereiro de 2007 a fevereiro de 2010 foram 

encaminhados 96 processos ao serviço de mediação, obtendo-se acordo em 66% 

dos casos, com encerramento da demanda judicial.  

Ela destaca que com o processo de mediação restabeleceu-se o diálogo e a 

confiança entre as pessoas, pacificando o conflito. Nos 29% dos casos sem acordo 

verificou-se que, mesmo sem obtê-lo, a mediação permitiu o esclarecimento de 

questões, reaproximação entre pais e filhos, melhora do diálogo. E em 5% dos 

casos houve acordo parcial, tendo as partes concordado em alguns pontos, restando 

outros pontos a serem apreciados pelo juiz da causa152. 

Como se vê, os resultados positivos obtidos através do trabalho pelo 

desenvolvido pelo serviço de mediação foram consideráveis. Sua prática auxilia os 

envolvidos a reconhecerem o direito de cada um, havendo comprometimento dos 

mediados com a decisão, pois ela não foi imposta, mas sim fruto de um acordo 

conjunto.  

Assim, acreditamos que com o processo de mediação a prestação 

jurisdicional se tornará mais célere e mais individualizada, uma vez que as decisões 

atenderão às necessidades de cada pessoa envolvida no conflito e na família. A 

mediação familiar auxilia a Justiça a valorizar os sentimentos de cada parte 

envolvida no conflito, enquanto que nem sempre a sentença judicial soluciona a lide. 

                                                
150 Idem. Ibidem. Acesso em 25/03/2012. Disponível em anexo. 
151 Tribunal de Justiça de Minas Gerais <http://www.tjmg.jus.br/institucional/at/pdf/pc01262008.pdf> 
Acesso em 17/03/2012. 
152Tribunal de Justiça de Minas Gerais <http://www.tjmg.jus.br/cadernos-
ejef/eventos/1congressomineiro/2011/Sessao-Poster/material/Cleide-Andrade-Mediacao-de-Conflitos-
nas-Varas-de-Familia.html> Acesso em 25/03/2012. 
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O processo de mediação, por sua vez, apresenta-se como forma adequada para 

solução dos conflitos, podendo as partes chegar a um consenso que lhes seja 

satisfatório e com compromisso de respeito futuro ao que foi pactuado. 

Desse modo, verificamos que a criação do Setor de Mediação nas Varas de 

Família de Belo Horizonte aumentou a possibilidade da concessão da guarda 

compartilhada entre os genitores, atendendo ao melhor interesse das crianças.  

No Estado de São Paulo, destacamos o projeto de gerenciamento de casos 

para aplicação de métodos alternativos na solução de conflitos. Esse projeto surgiu 

dos estudos realizados por juízes, promotores, advogados e sociólogos, juntamente 

com o Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais (CEBEPEJ), sob 

orientação do Professor Kazuo Watanabe e do Desembargador Caetano Lagrasta 

Neto153. 

A implantação desse projeto piloto ocorreu a partir de 01/07/2004, na 2ª Vara 

da Comarca de Serra Negra, tendo como titular, na época, Valeria Ferioli Lagrasta e 

na Vara Única da Comarca de Patrocínio Paulista, da qual era titular Fernando da 

Fonseca Gajardoni154. 

O CEBEPEJ apresentou os primeiros resultados do projeto ao Presidente do 

Tribunal de Justiça em setembro de 2004. A partir de então foi autorizado o 

funcionamento experimental, através do Processo CSM – 37.979-04, do considerado 

inovador e progressista Projeto de Gerenciamento de Casos, com objetivo de se 

obter resolução mais rápida e eficaz dos conflitos pela introdução de técnicas de 

mediação155. 

O projeto piloto foi muito bem sucedido em ambas as Varas e diante dos 

expressivos resultados obtidos com a autocomposição o Tribunal de Justiça 

resolveu ampliar a utilização da mediação ou conciliação previstas no Projeto de 

Gerenciamento de casos a todas as outras unidades judiciárias do Estado de São 

Paulo, através do Provimento CSM nº 893/2004, de 28/10/2004, e posterior 

Provimento CSM nº 953/20005, de 07/07/2005, com objetivo de que os feitos em 

trâmite fossem solucionados com mais eficácia social156. 

                                                
153 Projeto de Gerenciamento de Casos. <http://dilmanarede.com.br./projeto-de-gerenciamento-de-
casos> Acessado em 01/04/2012. Acesso em 01/04/2012. Disponível em anexo. 
154 Idem. Ibidem. Acesso em 01/04/2012. 
155 Projeto de Gerenciamento de Casos. <http://dilmanarede.com.br./projeto-de-gerenciamento-de-
casos> Acessado em 01/04/2012. Acesso em 01/04/2012. 
156 Idem Ibidem. Acesso em 01/04/2012. Disponível em anexo. 
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No Foro Regional de Santana, Estado de São Paulo, o projeto relativo à 

mediação surgiu em 27/12/2004, em atendimento ao Provimento 893/2004 do 

Egrégio Conselho Superior da Magistratura157. 

O referido provimento autoriza a criação e instalação do Setor de Conciliação 

ou Mediação nas Comarcas e Foros do Estado de São Paulo para as questões 

cíveis que versarem sobre direitos patrimoniais disponíveis, questões familiares e da 

infância e juventude e dispõe que, a critério do juiz do feito, poderá encaminhar a 

qualquer tempo os autos ao Setor de Conciliação ou Mediação158. 

O projeto do Foro Regional de Santana tem como idealizadores Maria Pires 

de Melo, juíza coordenadora do setor, Roberto Chiminazzo, juiz adjunto e Raul de 

Felice que, na época, era o diretor do referido Foro159. 

Com a implantação do setor, os processos passaram a ser encaminhados a 

ele, em qualquer fase, até mesmo após a homologação de acordo pelo juiz, quando 

evidenciado haver litígio entre os envolvidos e possibilidade de surgir outros 

processos160. 

Silvia Maria Facchina Espósito Martinez, atual juíza coordenadora do Setor de 

Mediação e Conciliação das Varas da Família e Sucessões do Foro Regional de 

Santana, afirma que após serem sanados os conflitos, havendo o restabelecimento 

do diálogo entre os envolvidos, deixavam de ser distribuídos outros processos entre 

as mesmas partes, embora não haja condições de ser mensurado para fins de 

estatística161.  

Ela afirma que os resultados obtidos através do Setor de Mediação passaram 

a ser efetivos e duradouros, valorizando o fato de as partes aprenderem a resolver 

os conflitos sem agressões desnecessárias, e destacando as causas em que as 

partes são obrigadas a manter um relacionamento após os fatos que geraram o 

conflito e o processo162.  

                                                
157 GROSMAN, Claudia Frankel et al. Mediação no judiciário: Teoria na prática. Prática na teoria. 
São Paulo: Primavera Editorial, 2011, p. 15. 
158 Tribunal de Justiça de São Paulo. <http:\\www.justica.sp.gov.br/downmed/prov893.doc> Acesso 
em 25/03/2012.  
159 GROSMAN, Claudia Frankel et al. Mediação no judiciário: Teoria na prática. Prática na teoria. 
São Paulo: Primavera Editorial, 2011, p. 15.  
160 Idem. Ibidem, p. 16. 
161 GROSMAN, Claudia Frankel et al. Mediação no judiciário: Teoria na prática. Prática na teoria. 
São Paulo: Primavera Editorial, 2011, p. 16. 
162 Idem. Ibidem. p. 15. 
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No Fórum de Santana há quatro salas para realização do processo de 

mediação, que atende cinco Varas de Família163.  

Após a obtenção do acordo no Setor de Mediação, os advogados deverão 

apresentar uma petição conjunta para homologação do juiz164. 

Silvia Maria Facchina Espósito Martinez acredita que o processo de mediação 

representa uma forma ponderada e justa de solução de conflitos, visando um futuro 

melhor e a reformulação do Poder Judiciário, que atenderá as atuais necessidades e 

expectativas da população165. 

 

3.1 – Estudo da jurisprudência 

 Através do estudo da jurisprudência do Tribunal de Santa Catarina 

encontramos julgamentos inovadores quanto à aplicação da guarda compartilhada. 

 No acórdão proferido na Apelação Cível n. 2011.017195-6 e 2011.017197-0, 

de Blumenau, em que foi relator o desembargador Dr. Joel Dias Figueira Junior, 

modificou-se a sentença de primeira instância, que havia deferido a guarda ao 

genitor, não obstante pleito da genitora de que tinha o desejo de ter a guarda do filho 

e do reconhecimento de ser a mãe pessoa de extrema importância na vida do filho. 

A controvérsia nesse caso girava em torno das alegações do genitor, que informava 

que a genitora abandonara o lar e requeria a regulamentação da guarda do menor a 

seu favor e das alegações da genitora, informando que não houvera o abandono do 

lar e manifestando seu desejo em ter o filho consigo, o que não ocorria por 

intransigência do pai166. 

 Em seu voto, o relator destaca que a guarda dos filhos é dever dos pais, que 

deve conferir-lhes assistência moral e material, e proporcionar-lhes educação e 

desenvolvimento saudável, e que com o término da união conjugal deve ser 

considerado o interesse dos filhos para definição da guarda167. 

 O relator traz em seu voto o posicionamento da doutrina quanto à aplicação 

da guarda compartilhada, demonstrando que esse tipo de guarda proporciona aos 

pais estarem presentes de forma mais intensa na vida dos filhos. O exercício do 

                                                
163 Idem. Ibidem. p. 17. 
164 Idem. Ibidem, p. 16. 
165 Idem. Ibidem, p. 20. 
166 Tribunal de Justiça de Santa Catarina. <http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaAV.do> Acesso 
em 24/03/2012. Disponível em anexo. 
167 Idem. Ibidem. Acesso em 24/03/2012. 
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poder familiar é responsabilidade de ambos os pais e com a guarda compartilhada 

não haveria vencedor nem vencido pela disputa da guarda do filho168. 

 Neste acórdão, os pais apresentavam iguais condições para exercer a guarda 

do filho, desaconselhando-se a guarda unilateral. Assim, atendendo ao princípio dos 

interesses do menor, foi implementada, de ofício, a guarda compartilhada. 

 No referido julgado observa-se a preocupação do relator em demonstrar a 

necessidade dos filhos de ter mais carinho, amor e atenção após a separação dos 

pais, para que esse fato não seja uma perda maior para aqueles, e demonstrar que 

a concessão da guarda unilateral representaria justamente essa perda. 

 Destacamos ainda o acórdão proferido na Apelação Cível nº 2011.065769-0, 

da comarca de Blumenau (1ª Vara da Família), tendo como relatora a 

desembargadora Maria do Rocio Luz Santa Ritta, que manteve a sentença de 

primeira instância que havia determinado a guarda compartilhada do menor aos 

pais, destacando, inclusive, em sua ementa, a desnecessidade de relação 

harmoniosa entre os genitores, considerando ser a situação que melhor atende aos 

interesses da criança169. 

 Nesse caso, as provas dos autos e o laudo psicológico realizado indicaram 

que ambos os pais têm iguais condições para exercer a guarda do filho. Assim, a 

relatora manteve a sentença que determinou o compartilhamento da guarda, mas 

teve o cuidado de determinar que os genitores se submetessem a tratamento 

psicológico realizado sob a supervisão do conselho tutelar, em razão dos conflitos 

havidos entre eles, nos termos do artigo 129, III do Estatuto da Criança e do 

Adolescente e do artigo 6º, IV da Lei 12.218/2010170. 

 Outro exemplo da fixação da guarda compartilhada de ofício é o acórdão nº 

2010.001032-5, de Florianópolis, em que figurou como relator o desembargador Joel 

Figueira Júnior171. 

 Também encontramos decisões que não concedem a guarda compartilhada 

sob alegação de que os genitores não têm uma relação harmônica. Nesse sentido, 

podemos observar o acórdão proferido no agravo de instrumento nº 2010.084116-0, 

de Canoinha, sendo o relator o desembargador substituto Stanley da Silva Braga, 
                                                
168 Idem. Ibidem.  Acesso em 24/03/2012. 
169 Idem. Ibidem – Acesso em 01/04/2012.  Disponível em anexo. 
170 Tribunal de Justiça de Santa Catarina. <http://app.tjsc.jus.br/jurisprudencia/buscaAV.do>  Acesso 
em 01/04/2012. 
171 Idem. Ibidem. Acesso em 01/04/2012.  Disponível em anexo. 
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bem como o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 2011.009937-9, de 

Blumenau, sendo o relator o desembargador Luiz Fernando Boller172. 

 Em que pese às argumentações contidas nos referidos acórdãos, visando 

proteger o melhor interesse das crianças, cabe-nos destacar que quando há uma 

relação harmônica após a separação conjugal, há uma relativa facilidade na 

concordância com a guarda compartilhada. 

 O grande desafio consiste justamente quando a relação não é harmoniosa. 

Nesses casos, a mediação surge como importante instrumento para auxiliar o Poder 

Judiciário nas demandas envolvendo conflitos familiares e, especificamente, a 

guarda dos filhos. 

 Na justiça mineira encontramos o acórdão 0046785-16.2005.8.13.0775, da 

Comarca de Coração de Jesus, em que figurou como relator o desembargador 

Dorival Guimarães Pereira, que modificou a sentença de primeira instância, nos 

autos interpostos para regularização da guarda, determinando a guarda 

compartilhada. No recurso interposto a recorrente alega que o genitor não tem 

condições de ser guardião do menor, e requer a concessão da guarda unilateral dos 

filhos173.  

 O relator destaca que ambos os genitores estão aptos a exercer a guarda do 

menor, conforme demonstrado no o estudo social realizado nos autos e no 

depoimento das testemunhas. Entretanto, entende que a guarda compartilhada 

somente pode ser exercida quando os genitores mantiverem uma relação 

harmoniosa. Assim, no caso analisado o relator não entende adequada a 

determinação de compartilhamento da guarda do menor, considerando que há 

provas nos autos que indicam que a relação entre os genitores é litigiosa, citando 

inclusive que impossibilitam o menor sob sua guarda de conviver com o outro174. 

 Assim sendo, em razão da relação conflituosa existente entre os genitores, 

entende-se ser impossível a aplicação da guarda compartilhada, sob alegação de 

que o compartilhamento pode afetar o bem-estar dos menores e perpetuar o litígio 

dos pais175
. 

                                                
172 Idem. Ibidem. Acesso em 24/03/2012. 
173 Tribunal de Justiça de Minas Gerais. <http://www.tjmg.jus.br./juridico/jt_/> Acesso em 05/04/2012 – 
Disponível em anexo. 
174 Tribunal de Justiça de Minas Gerais. <http://www.tjmg.jus.br./juridico/jt_/> Acesso em 05/04/2012. 
175 Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012. 
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 Com esses argumentos houve a modificação da sentença que determinou a 

guarda compartilhada e a concessão da guarda unilateral à genitora176. 

 Com a análise desse acórdão, em que pese o respeito ao relator, surge a 

dúvida sobre se, de fato, a concessão da guarda unilateral terá o condão de 

promover bem-estar aos filhos e dirimir os conflitos parentais, uma vez que o genitor 

não guardião terá constantemente a sensação de perda, porque a decisão unilateral 

traz a ideia de que não estaria apto a exercer a guarda dos filhos, diminuindo o 

exercício do seu poder familiar.  

 O acórdão nº 1.0704.07.056459-3/001, de Unaí, cujo relator foi o 

desembargador Washington Ferreira, foi cassada sentença de primeiro grau que 

homologou acordo dos genitores, estabelecendo a guarda compartilhada. O recurso 

foi interposto pelo Ministério Público177. 

 Em suas razões o relator expõe que, embora acordada a guarda 

compartilhada, foram fixados períodos de visitas, afrontando os objetivos do instituto, 

revelando ter sido acordada, na verdade, a guarda alternada. Destaca ainda que o 

estudo psicológico demonstrou que há uma intensa disputa entre os pais para 

conviver com o filho, e que estes não possuem uma relação harmônica, o que 

inviabiliza a guarda compartilhada. A sentença foi cassada e determinado o 

prosseguimento do feito178.  

 Observa-se que mesmo entre os operadores do direito ainda existe confusão 

entre os institutos da guarda compartilhada e guarda alternada. Enquanto o objetivo 

da guarda compartilhada é corresponsabilidade parental, objetivando a participação 

ativa na vida dos filhos e tomadas de decisões em conjunto, na guarda alternada há, 

necessariamente, a alternância da guarda física, o que não deixa de ser uma guarda 

exercida exclusivamente, mas de maneira alternada.  

 Nesse sentido, o acórdão 1.0145.07.378729-6/001, de Juiz de Fora, em que 

figurou como relator o desembargador Eduardo Andrade, que manteve a sentença 

na qual confirmou-se a guarda dos filhos para a genitora, sob a fundamentação de 

que a forma sugerida pelo genitor identifica-se com a guarda alternada e não com a 

                                                
176 Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012. 
177 Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012 – Disponível em anexo. 
178 Idem. Ibidem Acesso em 05/04/2012. 
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guarda compartilhada. O relator destaca ainda a necessidade de uma relação 

amistosa entre os pais e disposição para exercer a corresponsabilidade179. 

 Na análise da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, 

o acórdão proferido nos autos de apelação nº 013955-56.2006.6.26.002, da 

Comarca de São Paulo, cujo relator foi o desembargador Testa Marchi, manteve a 

sentença de primeira instância que concedeu a guarda ao genitor, embora houvesse 

o pedido da genitora da concessão da guarda compartilhada180. 

 Em seus fundamentos o relator destacou que o filho estava adaptado à 

convivência com o genitor e nada havia que desabonasse sua conduta, destacando 

a sua capacidade de suprir as necessidades do filho sem, contudo, justificar a não 

concessão da guarda compartilhada181. 

 Por outro lado, o acórdão proferido na apelação nº 0000367-

74.2008.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que foi designada relatora a 

desembargadora Christine Santini, que modificou a sentença de primeira instância e 

concedeu a guarda compartilhada à genitora e aos avós paternos - uma vez que os 

avós eram detentores da guarda da menor - ante a possibilidade da genitora de 

exercer o poder familiar182. 

 Esse julgamento, como visto, demonstra a possibilidade de concessão da 

guarda compartilhada entre um dos genitores e outro familiar que mantenha vínculo 

com a criança. 

 Na pesquisa jurisprudencial destacamos o acórdão proferido pelo Superior 

Tribunal de Justiça no recurso especial nº 1.251.000- MG (2011/0084897-5), em que 

figurou como relatora a ministra Nancy Andrighi, que manteve a sentença de 

primeiro grau que concedeu a guarda compartilhada183. 

 A relatora afirma que os direitos assegurados aos pais em relação aos filhos 

devem ser considerados baseando-se na proteção dos filhos e no melhor interesse 

dos menores. Destaca a importância da guarda compartilhada para o pleno exercício 

do poder familiar e ressalta o distanciamento do genitor não detentor da guarda, em 

                                                
179 Tribunal de Justiça de Minas Gerais. <http://www.tjmg.jus.br./juridico/jt_/> Acesso em 05/04/2012. 
Disponível em anexo. 
180 Tribunal de Justiça de São Paulo. <http://www.esaj.tj.sp.gov.br/cjsg/consultaCompleta.do>  acesso 
em 05/04/2012. Disponível em anexo. 
181 Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012. 
182 Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012. Disponível em anexo. 
183Superior Tribunal de Justiça. <http://www.stj.jus.br/SCON/> Acesso em 05/04/2012. Disponível em 
anexo. 
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casos de concessão de guarda unilateral, que em regra passa a exercer o poder 

familiar de maneira inócua184.  

 Afirma que o consenso entre os genitores é muito importante para o sucesso 

da guarda compartilhada, entretanto o término da relação conjugal colabora para o 

distanciamento do antigo casal, evidenciando as diferenças existentes, o que 

dificulta a relação entre o casal. Diante desse fato, muitos autores e decisões 

judiciais indicam que o consenso é uma condição para a guarda compartilhada185. 

 Entretanto, destaca a necessidade de atender o interesse do menor e o fato 

de que a guarda compartilhada deve ser a regra. Considera importante a não 

valorização da existência do litígio em busca de atender o melhor interesse do 

menor. A relatora afirma que é necessária a busca por soluções para dirimir a 

litigiosidade existente entre os pais, destacando a previsão do artigo 1584, § 3º do 

Código Civil, que prevê a ação interdisciplinar, buscando restabelecer o diálogo 

entre os pais, demonstrando-lhes as vantagens para os filhos da guarda 

compartilhada, e formular as diretrizes para o exercício do poder familiar de maneira 

conjunta186.  

 Nancy Andrighi entende que a imposição judicial é uma medida extrema, 

contudo “necessária à implementação dessa nova visão, para que não se faça 

do texto legal, letra morta” 187(grifo nosso).  

 A relatora faz menção ainda à custódia física, que embora não seja elemento 

importante na guarda compartilhada, possibilita a convivência da criança com ambos 

os pais e a interação destes na criação dos filhos, destacando que a guarda 

compartilhada deve ser adotada como regra “e a custódia física como sua efetiva 

expressão” 188. 

 Analisando esse acórdão, verificamos que a relatora fundamentou sua 

decisão no princípio do melhor interesse da criança e destacou a concessão da 

guarda compartilhada como regra, conforme estabelecido no Código Civil. Ademais, 

destacou a importância da utilização de ação multidicisplinar prevista no § 3º do 

artigo 1584 do Código Civil, ou seja, ressaltou a importância da utilização da 

                                                
184Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012. 
185Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012. 
186Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012. 
187 Idem. Ibidem. Acesso em 05/04/2012. 
188 Superior Tribunal de Justiça. http://www.stj.jus.br/SCON/. Acesso em 05/04/2012. 
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mediação familiar na busca de se promover o diálogo entre os ex-casais, facilitando 

a aplicação da guarda compartilhada. 

 Destacamos ainda o posicionamento da relatora no que se refere a imposição 

da guarda compartilhada, porquanto a aplicação desse instituto não deve ter como 

condição a relação harmônica do casal, nem tampouco deixar de ser aplicada para 

atender aos seus interesses, devendo prevalecer o melhor interesse do menor. 

 

3.2 – Análise do Posicionamento Judicial e dos Operadores do Direito 

 Tivemos a oportunidade de colher a opinião de Fabio Calheiros do 

Nascimento e Diego Ferreira Mendes, juízes de direito atuantes na Vara da Família, 

acerca da guarda compartilhada e mediação familiar. 

 Para ambos os juízes que opinaram, a guarda compartilhada praticamente 

não tem sido aplicada nos processos por eles conduzidos e nas poucas 

oportunidades em que há a aplicação ocorre por consenso das partes. Ambos 

salientam a necessidade dos genitores terem uma relação harmônica, em que haja 

compreensão dos pais do real objetivo da guarda compartilhada, que é a tomada de 

decisões em conjunto em benefício do filho.  

 Destacamos o posicionamento de Fabio Calheiros do Nascimento, que 

entende que ainda que estejam presentes os dois requisitos necessários para a 

concessão da guarda compartilhada - que no seu entendimento é a plena 

consciência do seu significado e uma relação razoavelmente harmônica entre os 

pais - se tais requisitos não estiverem de pronto visíveis para o juiz, haverá 

dificuldade quanto à aplicação dessa modalidade de guarda. E, em relação a isso, 

comenta a falta da equipe multidisciplinar com psicólogos e assistentes sociais 

preparados para auxiliar de maneira célere nessas questões. 

 Quanto ao fato das partes sugerirem a guarda compartilhada, foi unânime o 

posicionamento dos magistrados de que há um entendimento equivocado das partes 

e até em grande parte dos operadores do direito de que a guarda compartilhada 

seria guarda alternada, havendo necessidade de alternar a residência da criança 

com cada um dos pais. Diego Ferreira Mendes destaca que na guarda alternada a 

criança perde a sua referência de lar, de ambiente social e de rotina. 

 Em relação às vantagens da guarda compartilhada os magistrados também 

têm opiniões semelhantes. Destacaram a manutenção da responsabilidade de 



 

 

Revista Eletrônica Direito, Justiça e Cidadania – Volume 4 – nº 1 - 2013 
 

42 

ambos os pais pela criação do filho e a proximidade com a criança, obrigando-os a 

manterem um bom relacionamento, o que é muito importante para a criança, e a 

diminuição dos traumas que a separação pode acarretar aos filhos. Apontaram ainda 

que as dificuldades são a relação conflituosa entre os pais e o despreparo para o 

exercício do compartilhamento da guarda 

 Quando questionados acerca da utilização da mediação como forma de 

conscientizar as partes acerca do instituto da guarda compartilhada, Fabio Calheiros 

do Nascimento se posicionou favorável à suspensão do processo para essa 

finalidade, contudo destacando que deveria ser observada a lei processual civil, e 

somente nos casos em que houvesse ao menos uma razoável relação harmônica. 

Diego Ferreira Mendes explicou que realiza uma sessão de conciliação prévia em 

todos os processos de família, não havendo necessidade de suspensão do feito. 

Assegurou que na audiência preliminar o próprio magistrado também tenta realizar a 

conciliação e verificar se os pais possuem perfil adequado para o compartilhamento 

da guarda, conscientizando-os sobre as vantagens desse instituto. 

 Verificamos que uma das grandes dificuldades da concessão da guarda 

compartilhada é a falta de conhecimento das partes e dos operadores do direito, que 

tendem a confundi-la com a guarda alternada. Além disso, conforme destacou um 

dos magistrados, a falta de equipe multidisciplinar, com profissionais habilitados e 

capacitados a desenvolver esse trabalho de esclarecimento e até mesmo de 

conscientização dos pais acerca de suas responsabilidades e dos benefícios para os 

filhos com o compartilhamento da guarda também constitui relevante fator de 

dificuldade a ser considerado. 

 Nesse sentido, destacamos a importância de se ampliar a criação e 

funcionamento dos Setores de Mediação Familiar.  

 Quanto à mediação, Cassio Pereira Brisola, Juiz de Direito da Vara do 

Juizado Especial Cível e Criminal, considera o instituto da mediação importantíssimo 

para o Judiciário, destacando a necessidade de sua utilização com maior frequência. 

Ele exalta que a solução da controvérsia é obtida pelas próprias partes, o que 

confere satisfação de ambos os envolvidos, garantindo o cumprimento do acordo. 

Além disso, ele menciona a prestação jurisdicional mais célere, em razão do 

desafogo dos processos, audiências e sentenças. 
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 A falta da legislação regulamentando o instituto da mediação, para Cassio 

Pereira Brisola, não impede nem tampouco dificulta sua utilização no Judiciário. Ele 

conceitua a mediação como método de composição de litígio que deve ser utilizada 

como uma ferramenta na busca da paz social. Quanto à utilização, menciona que a 

legislação prevê a realização de audiência de conciliação e nessa oportunidade a 

mediação pode ser utilizada. Por fim, destaca que a mediação atende a disposição 

do artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, acerca da duração razoável do 

processo. 

 Podemos aplicar o mesmo entendimento do instituto da mediação, no que se 

refere a sua importância e utilização no Judiciário, para a mediação familiar, 

porquanto a esfera familiar é uma das áreas em que aquela pode ser utilizada. 

 Maria Berenice Dias, advogada atuante no Rio Grande do Sul, acredita que 

há maior resistência por parte dos advogados do que dos juízes quanto à utilização 

da mediação. Ela destaca que o espírito da litigiosidade ainda é presente. 

 A advogada não acredita que a falta de legislação que regulamente o instituto 

da mediação impeça sua utilização no Judiciário, entretanto considera importante a 

regulamentação da profissão e uma qualificação adequada para o mediador. 

 Em sua experiência profissional, nenhum magistrado sugeriu o 

encaminhamento das partes ao processo de mediação. Contudo, ela adota um 

procedimento de intervenção conciliatório, realizando encontros e reuniões das 

partes com seus advogados, obtendo grande índice de sucessos. 

  A assistente social judiciário Marcia Teixeira Azevedo considera a mediação 

um instrumento de significativa importância para o Judiciário, que visa à pacificação 

social e a prevenção de litígios. Ela afirma que com a utilização da mediação os 

conflitos são tratados mais adequadamente e os serviços prestados à população 

pelo Judiciário tem maior qualidade.  

 Ela tem o entendimento de que para a concessão da guarda compartilhada é 

necessário que os pais mantenham um bom relacionamento, que haja cooperação 

entre o pai e a mãe, não havendo possibilidade de se conceder essa modalidade de 

guarda quando há divergência entre os pais quanto à educação dos filhos e quando 

há competição entre eles, pois esses fatores contaminam a relação com os filhos 

com sentimentos negativos e situações conjugais mal resolvidas. 
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 A assistente social acredita que a utilização da mediação familiar possa 

contribuir para a viabilização da concessão da guarda compartilhada. 

 Dessa forma, destacamos a importância do instituto da mediação familiar para 

solução dos conflitos existentes entre os pais, como forma de conscientizá-los da 

importância desse modelo de guarda para os filhos, e a importância de se manter o 

exercício do poder familiar de forma igualitária após a ruptura da relação conjugal, 

valorizando a convivência e os laços de afetividade e de suas responsabilidades na 

criação dos filhos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A Lei 11.698/2008 inovou a legislação brasileira ao instituir e disciplinar a 

guarda compartilhada, estabelecendo essa modalidade de guarda como preferência 

legal. 

 É inegável que o compartilhamento da guarda dos filhos seria, com raras 

exceções, a melhor forma de atender aos interesses das crianças e adolescentes. 

 A guarda compartilhada está fundamentada em princípios constitucionais 

como o princípio da dignidade humana, princípio da igualdade, princípio da 

solidariedade familiar, princípio da proteção integral a crianças e adolescentes. 

 É importante para os filhos manter os laços de afetividade existentes na 

família, que se fortalecem na convivência com os pais. 

 Entretanto, verificamos através do estudo da jurisprudência que ainda há 

resistência entre os magistrados na aplicação da legislação, justificando que há 

necessidade de haver uma relação harmônica entre os pais. 

 A dissolução da relação conjugal pode gerar conflitos entre os pais, 

dificultando sua comunicação. Com essa dificuldade de relacionamento, é comum 

que os pais deixem para segundo plano sua responsabilidade em relação aos filhos 

e acabem por priorizar os seus sentimentos e valorizar cada vez mais o conflito 

existente. Nesse contexto, os filhos são vistos como objetos de disputa e vingança e 

sofrem por serem afastados de um dos genitores. É importante que os pais 

assumam suas responsabilidades, pois as relações parentais são indissolúveis. 

 Para solução dessa questão destacamos a importância da mediação familiar 

como forma de restaurar o diálogo e o respeito entre os pais.  
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 O legislador também destacou a importância do instituto da mediação ao 

estabelecer, no § 3º do artigo 1584 do Código Civil, a possibilidade do juiz de 

basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe multidisciplinar para 

estruturar a forma de compartilhamento da guarda. 

 A mediação não está prevista na legislação brasileira, mas não há 

impedimento em sua utilização, contudo seria importante a regulamentação desse 

instituto, com a adequada capacitação dos profissionais.  

 O instituto da mediação familiar é um mecanismo importante para o Judiciário. 

As partes envolvidas no conflito obtêm as soluções por si mesmas, adequando-as as 

suas necessidades, e este fato aumenta o índice de cumprimento do acordo, uma 

vez que a decisão não é imposta por uma sentença, mas sim o resultado do 

consenso entre as partes. 

 Ressalte-se que a cultura do litígio ainda é muito grande entre os operadores 

do direito e é necessário que haja uma mudança nesse pensamento, pois as partes 

são assistidas por advogados que devem estar prontos a ajudar na composição de 

acordos. 

 Destacamos a importância dos Setores de Mediação de Conflitos Familiares, 

instalados em diversas Comarcas e com ótimos resultados, pois com seu 

funcionamento verificou-se, em muitos casos, a reaproximação entre pais e filhos e 

a melhora do diálogo, mesmo sem obtenção de acordo. 

 Concluímos que a utilização do instituto da mediação familiar pode viabilizar a 

concessão da guarda compartilhada, pois auxilia na conscientização dos pais acerca 

da importância para os filhos dessa modalidade de guarda, bem como auxilia a 

restabelecer o diálogo e o respeito entre os genitores, contribuindo para que 

cheguem a um consenso que seja satisfatório para ambos, comprometendo-se com 

o que foi pactuado. A mediação familiar permite que se identifiquem as 

necessidades de cada uma das partes envolvidas no conflito, valorizando seus 

sentimentos.  

 Assim, é necessário que sejam criados Setores de Mediação, com 

profissionais capacitados para auxiliar as partes envolvidas nos conflitos familiares a 

superarem essas contendas, e especialmente para contribuir na concessão 

preferencial da guarda compartilhada. 
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