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RESUMO: O tema deste trabalho vem de uma experiência prática no Juízo de 
Família, relacionado à uma forma de solução de conflitos. Isso por que, numa 
demanda em que ambos os genitores, separados, pretendem exercer a guarda 
de seu filho menor, na falsa ideia de exclusão do outro do exercício do poder 
familiar, o instituto da guarda compartilhada veio para esclarecer que serão 
“compartilhados” responsabilidades e direitos em favor do menor por ambos os 
pais. A Lei 13058/14 trouxe a guarda compartilhada como regra e a guarda 
unilateral como exceção, visando a diminuição dos conflitos desta natureza, 
desde que aplicada na forma correta pelos juristas e interessados. O objetivo é 
demonstrar que observado o interesse do menor teremos uma forma de solução 
de conflitos mais eficaz a alcançar um patamar mais elevado de dignidade e 
equilíbrio, com ambiente mais sadio e afastado de disputas judiciais traumáticas. 
O processo de guarda possui uma característica peculiar, qual seja, nenhum dos 
pais deseja “abrir mão” de seu filho menor, buscando ambos uma “decisão 
salomônica”, o que não é possível, porque não se discute bens materiais, mas 
sim o bem-estar do menor. A norma trouxe mais elementos para que o Juízo, no 
momento de prestar a Jurisdição, pudesse fazê-lo de forma segura, como análise 
psicológica das partes, estudos sociais, dentre outros. Tudo isso leva o Juízo a 
ter uma visão mais ampla acerca da dinâmica familiar, colaborando para uma 
decisão inafastável que é a fixação da residência do menor, mediante a aferição 
de qual dos genitores pode proporcionar maior bem-estar e condições positivas. 
De fato, o genitor que não obtém decisão favorável entende que não está apto a 
exercer a guarda em conjunto com o outro, premissa que é rechaçada pelo 
ordenamento. A fixação da residência é tão somente um critério a afastar a já 
citada decisão salomônica, visto que o menor terá um local com ânimo para 
moradia e referências cotidianas para exercer sua vida civil. A guarda 
compartilhada veio para permitir a ambos os genitores o exercício pleno de todos 
os atributos inerentes ao poder familiar, que não se perdem com a fixação de 
residência com um ou com o outro. Todavia, para que a Lei seja efetiva, os 
genitores precisam estar abertos ao diálogo, visto que decidirão, em conjunto, 
tudo o que a seu filho disser respeito. Por vezes, o diálogo não é possível. As 
partes chegam com ânimos exaltados e sem qualquer perspectiva de solução de 
conflitos, caso em que, não será frutífera a Guarda Compartilhada. Aqui, uma 
crítica ao artigo 1584, parágrafo único do CC/02. 
A guarda compartilhada não tem lugar quando as partes não interagem, 
enquanto o parágrafo único dispõe que a guarda compartilhada, como regra, 
será aplicada ainda que os genitores não concordem. Em suma, a Guarda 
Compartilhada exige colaboração mútua e disciplina emocional. Sem parceria 
entre os genitores, o objetivo da guarda compartilhada não será alcançado, que 
é atender o melhor interesse do menor e seu bem-estar absoluto. 
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