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RESUMO

O presente estudo tem como temática a aplicabilidade dos direitos e deveres dos guardiões na guarda compartilhada. O problema de pesquisa foi 
assim delimitado: Como equilibrar os conflitos entre direitos e deveres na guarda compartilhada (GC) ? . As hipóteses, com uma provável resposta 
ao questionamento do problema proposto, estão assim indicadas: a) As recentes alterações legislativas poderão minimizar ou evitar os conflitos 
identificados. b) As recentes alterações legislativas não influenciam no bem-estar do menor, sendo necessária alteração no instituto jurídico em 
análise. Os objetivos foram assim delineados: a) Objetivo Geral i) Compreender a aplicação do instituto da guarda compartilhada; b) Os Objetivos 
específicos foram assim definidos: i) Avaliar vantagens e desvantagens da legislação acerca da guarda compartilhada; ii) Harmonizar conflitos 
conforme os direitos e deveres dos genitores. Portanto, a temática apresentada visa entender os conflitos existentes entre direitos e deveres dos 
pais e dos filhos menores, buscando a melhor forma de convivência para ambos, pois, os conflitos colocam em risco a relação dos pais com as 
crianças, causando um desequilíbrio à saúde física, mental, psicológica e emocional dos filhos.  Para o cumprimento de todos os objetivos deste 
estudo, deverão ser utilizados os seguintes métodos científicos: dedutivo, monográfico, leituras de reconhecimento e de seleção, bem como 
consultas à internet. Quanto à técnica, fez-se uso de pesquisa e documentação indireta, ou seja, bibliográfica, leituras crítica e interpretativa, com 
fichamento do material bibliográfico e documental encontrado. Dessa forma, tem-se por escopo a análise do instituto jurídico da guarda 
compartilhada no Brasil, avaliando com profundidade suas peculiaridades tanto em relação aos pais, quanto às crianças, o objeto principal das 
lides decorrentes da fragmentação do núcleo familiar. A principal característica da guarda compartilhada é o bem-estar do menor, ou seja, o 
parâmetro é “felicidade” da criança, de maneira que haja o mínimo de transtornos no desenvolvimento físico, intelectual e mental do (s) filho (s). 
Ocorre que, aqui no Brasil, o instituto da Guarda Compartilhada é recente, não havendo ainda jurisprudência e doutrina suficiente para sopesar as 
circunstâncias dos processos que desembarcam nas varas de família. A guarda compartilhada, também conhecida como igualdade parental, traz 
em seu bojo o aspecto da continuidade para a criança, tanto de sua vida escolar quanto emocional e de vínculos parentais com seus genitores, 
dessa forma, a guarda se constitui em mecanismo de garantia dos direitos e garantias fundamentais para o menor de modo que a referência 
continue sendo o poder familiar, não destituído, mas partilhado e harmonizado. Em relações extremamente conflituosas a guarda tem como 
objetivo evitar, ou minimizar, a alienação parental. Pode-se afirmar que a guarda compartilhada, como instituto do direito de família, é mais do 
que um instrumento jurídico, é uma ação positiva no sentido de não comprometer o futuro do infante envolvido nas disputas, por vezes 
conturbadas, deixando que aspectos do cotidiano continuem transcorrendo normalmente, e que os adultos envolvidos se comprometam com a 
garantia de toda assistência necessária, sob pena de responsabilização. Por fim, para que a guarda compartilhada seja, de fato, um mecanismo 
eficaz, é necessário que os pais minimizem os conflitos existentes, dando prioridade para as crianças, a guarda foi instituída visando o princípio do 
melhor interesse da criança e do adolescente, diminuindo assim os impactos decorrentes da ruptura conjugal, beneficiando os filhos que terão 
um crescimento saudável.
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