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A guarda compartilhada consiste em uma das modalidades de guarda dos filhos após a separação do 

casal. Nela, as decisões, rotineiras ou extraordinárias, devem ser tomadas em conjunto por ambos os 

pais, sempre no melhor interesse da criança.

O QUE SIGNIFICA “GUARDA COMPARTILHADA”?01



GUARDA
COMPARTILHADA

Guarda (exercício de responsabilidades) e período de convivência são conceitos distintos e, por isso, 

podem ser estabelecidos de forma independente.

A lei recomenda que, na guarda compartilhada, o tempo de convívio da criança com cada genitor seja 

distribuído da forma mais equilibrada possível. No entanto, isso não significa necessariamente que a 

criança passará exatamente 15 dias por mês com cada genitor, como normalmente é veiculado por 

meios de comunicação, de forma equivocada.

Na guarda compartilhada, havendo consenso que preserve os interesses da criança, o Judiciário 

homologa o acordo. Caso não haja, o juiz decidirá, aplicando a distribuição equânime do tempo, após 

avaliação por assistente social.

Exemplo comum de disciplina do convívio do menor com seus genitores é fixação de um lar referencial 

– domicílio base –, garantindo-se ao outro genitor conviver com a criança em fins de semana alternados 

e, cumulativamente, ter o filho em sua companhia por um ou dois dias da semana, com pernoite, ou 

durante os almoços.

A GUARDA COMPARTILHADA E O TEMPO DE CONVÍVIO COM CADA GENITOR:02
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Atualmente, a lei estabelece que, não havendo acordo entre os pais, o juiz decidirá pela guarda 

compartilhada. Essa é a orientação de nossos tribunais. Apenas casos graves e excepcionais autorizam 

o estabelecimento de outra modalidade de guarda, sempre após avaliação de assistente social.

Ainda que a guarda compartilhada pressuponha bom senso e decisões conjuntas, caso um dos 

genitores deixe de observar tais regras, o genitor que discordar poderá, a qualquer momento, acionar o 

Poder Judiciário para que o juiz decida aquela divergência pontual.

A GUARDA COMPARTILHADA SERÁ FIXADA AINDA QUE NÃO HAJA CONSENSO

ENTRE OS PAIS?

COMO SERÁ EXERCIDA A GUARDA COMPARTILHADA NA AUSÊNCIA DE DIÁLOGO 

ENTRE OS GENITORES?
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O descumprimento imotivado da guarda compartilhada poderá acarretar a redução de direitos 

atribuídos ao genitor faltante. No processo, ainda se pode apurar se há indícios da prática de alienação 

parental, com a aplicação das penas correspondentes.

A resposta a essa pergunta depende de cada caso concreto. Lembremos: a guarda compartilhada não 

se vincula, necessariamente, à divisão igualitária do tempo de convívio com a criança e, em princípio, 

poderá ser exercida mesmo que os genitores residam em domicílios diversos. Como responsabilização 

conjunta, ela poderá ser exercida pelos meios de comunicação disponíveis.

A lei prevê que o domicílio base da criança será aquele que revelar condições mais favoráveis ao seu 

desenvolvimento saudável. É o melhor interesse da criança que pauta a definição da guarda, sempre.

QUAIS OS EFEITOS DO DESCUMPRIMENTO DA LEI?

É POSSÍVEL A CONCESSÃO DA GUARDA COMPARTILHADA QUANDO OS PAIS 

MORAM EM CIDADES DIFERENTES?
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Em princípio, a guarda compartilhada não altera a obrigação alimentar de ambos os genitores, que está 

prevista em lei. Ambos seguem obrigados ao dever de assistência, inclusive material, na medida de suas 

possibilidades e das necessidades da criança.

Ainda assim, circunstâncias como o maior ou menor tempo de convívio com um dos genitores poderão 

refletir na forma de contribuição financeira para o sustento da criança.

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que, a partir dos 12 anos, a opinião do adolescente deve 

ser levada em consideração, como um dos fatores para a definição de seus direitos e responsabilidades 

perante os genitores. No entanto, essa responsabilidade – de decidir – não cabe à criança nem ao 

adolescente, ainda em formação. O que definirá, no somatório de elementos – entre os quais, a 

preferência do infante –, é a proteção objetiva dos seu interesses.

COMO FICA O PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA?

A CRIANÇA PODE OPINAR SOBRE A MODALIDADE DE SUA GUARDA?
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Sim, a guarda poderá ser modificada a qualquer momento, sempre que houver fato que assim 

recomende. Nesse caso, é importante consultar um advogado para formalizar a opção – caso a 

mudança seja consensual – ou para ajuizar ação.

Não. Para que haja alteração da forma de guarda em vigor, caso a caso, é preciso que os genitores, 

consensualmente ou por requerimento judicial individual, postulem a alteração ao juízo competente.

UMA VEZ DEFINIDA A GUARDA, PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO FUTURA?

AS GUARDAS UNILATERAIS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE SOFRERAM ALTERA-

ÇÃO COM A VIGÊNCIA DA NOVA LEI?
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A guarda, unilateral ou compartilhada, deverá ser exercida por quem revelar melhores condições. Caso 

ambos os genitores sejam aptos, será exercida em conjunto – de forma compartilhada – por ambos; 

caso um deles não se encontre em condições, será exercida unilateralmente pelo outro; e, na hipótese 

de nenhum deles demonstrar que atende aos interesses da criança ou do adolescente, o juiz poderá 

deferi-la a terceiros, preferencialmente a familiares maternos ou paternos do infante.

A GUARDA COMPARTILHADA PODERÁ SER EXERCIDA TAMBÉM PELOS PARENTES 

(AVÓS, TIOS E OUTROS)?11



QUANDO O CUIDADO
É COMPARTILHADO,
O AMOR É REDOBRADO!
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