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GUARDA COMPARTILHADA COM DUAS RESIDÊNCIAS?

pág.5

ENTREVISTA

MATÉRIA

ARTIGO

“Os filhos podem ter duas casas.
Crianças são adaptáveis e maleáveis e
se ajustam a novos horários, desde que
não sejam disputadas continuamente e
privadas de seus pais”, afirma Rodrigo
da Cunha Pereira, advogado e presidente
do IBDFAM.

O magistrado Joaquim Manuel Silva aplica
o regime em 50% dos seus casos. “Os
resultados são muito bons”, garante. Já o
advogado e diretor do IBDFAM, Rolf Madaleno,
diz: “A guarda física irmanamente dividida nem
sempre é saudável para a prole, e nem sempre
os pais podem se dedicar com igual empenho”.

“As experiências que tive me tornaram
amplamente favorável a este modelo de
convivência, que, além de tudo, é justo,
democrático e preza pelo melhor
interesse das crianças”, relata a
psicóloga e advogada Beatrice
Marinho Paulo.
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EDITORIAL

NOVA DINÂMICA DA CONVIVÊNCIA
Se a decisão fosse tomada na perspectiva da criança e do adolescente
que passam pela situação do rompimento dos pais, é possível que não
houvesse dúvida: a maioria optaria por conviver com ambos e ter duas casas,
cada uma de um dos pais. Simples assim. Ocorre que, em geral, nem todos
se manifestam a respeito. Ou podem se manifestar. A guarda compartilhada
ainda suscita o debate, com posicionamentos a favor e contra. A questão da
vez é a guarda compartilhada com duas residências, um avanço já admitido
em alguns países. E por que não no Brasil? Esse é o tema desta edição da
Revista IBDFAM.
“Os filhos podem ter duas casas. Crianças são adaptáveis e maleáveis e se
ajustam a novos horários, desde que não sejam disputadas continuamente
e privadas de seus pais”, afirma o advogado Rodrigo da Cunha Pereira,
presidente do IBDFAM, a favor da alternância de residências.
Para a magistrada Jaqueline Cherulli, o texto da Lei 13.058/2014 é claro.
“Guarda compartilhada, pelo texto legal, implica, sim, a criança ter as duas
casas como casas em que ela mora. Quem aplica a guarda compartilhada
e não permite à criança o compartilhamento da vivência na residência, não
aplicou a guarda compartilhada”, diz.
Antes da edição da Lei 13.058/14, os ministros do Superior Tribunal
de Justiça julgaram, em agosto de 2011, o REsp 1.251.00-MG, que se
tornaria uma referência no assunto ao discutir a questão da alternância de
residências no caso da guarda compartilhada. A relatora, ministra Nancy
Andrighi, afirmou: “A ausência de compartilhamento da custódia física
esvazia o processo, dando à criança visão unilateral da vida, dos valores
aplicáveis, das regras de conduta e todas as demais facetas do aprendizado
social.” A ministra ainda disse: "Reputa-se como princípios inafastáveis a
adoção da guarda compartilhada como regra, e a custódia física conjunta
como sua efetiva expressão".
Em Portugal, onde será discutida proposta para tornar a guarda
compartilhada com residência alternada regra no país, o juiz de Família e
Menores, Joaquim Manuel Silva, aplica o regime em 50% dos seus casos
e afirma que os resultados são muito bons. Em sua opinião, as reservas ao
modelo “são afinal meros estereótipos”.
De outro lado, o advogado e diretor nacional do IBDFAM, Rolf Madaleno,
diz: “A guarda física irmanamente dividida nem sempre é saudável para
a prole, e nem sempre os pais podem se dedicar com igual empenho. Se
assim puder ser, nada tenho contra, pois vislumbro soluções que melhor
atendem aos filhos, e não aos pais. A guarda compartilhada jurídica é
obrigatória, salvo raríssimas exceções.”
Segue o debate.
Boa leitura!

EXPEDIENTE
DIRETORIA
DIRETORIAEXECUTIVA
EXECUTIVA
Presidente:
Presidente: Rodrigo
Rodrigo da
da Cunha
Cunha Pereira
Pereira (MG);
(MG); Vice-Presidente:
Vice-Presidente: Maria Berenice Dias (RS); PrimeiroSecretário:
Secretário: Rolf
Rolf Madaleno
Madaleno (RS);
(RS); Segundo-Secretário:
Segundo-Secretário: Rodrigo
Rodrigo Azevedo Toscano de Brito (PB);
Primeiro-Tesoureiro:
Primeiro-Tesoureiro: José
José Roberto
Roberto Moreira
Moreira Filho
Filho (MG); Segundo-Tesoureiro: Antônio Marcos
Nohmi
Nohmi (MG);
(MG); Diretor
Diretor de
de Relações
Relações Internacionais:
Internacionais: Paulo
Paulo Malta
Malta Lins
Lins e Silva (RJ); 1º Vice: Cássio
Sabbagh
Sabbagh Namur
Namur (SP);
(SP); 2ª
2ª Vice:
Vice: Adriana
Adriana Antunes
Antunes Maciel
Maciel Aranha Hapner (PR); Diretora das relações
interdisciplinares:
interdisciplinares: Giselle
Giselle Câmara
Câmara Groening
Groening (SP);
(SP); Diretor
Diretor do Conselho Consultivo: José Fernando
Simão
Simão(SP);
(SP)
CONSELHO
CONSELHODE
DEADMINISTRAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
Diretor
Diretor Norte:
Norte: Zeno
Zeno Veloso
Veloso (PA);
(PA); Diretor
Diretor Nordeste:
Nordeste: Paulo
Paulo Luiz Netto Lôbo (AL); Diretora CentroOeste:
Oeste:Eliene
ElieneFerreira
Ferreira Bastos
Bastos (DF);
(DF); Diretora
Diretora Sul:
Sul: Ana
Ana Carla Hamatiuk Matos (PR); Diretora Sudeste:
Giselda
GiseldaMaria
MariaFernandes
FernandesNovaes
NovaesHironaka
Hironaka(SP);
(SP)
CONSELHO
CONSELHOFISCAL
FISCAL
Raduan
RaduanMiguel
Miguel Filho
Filho (RO);
(RO); Vice:
Vice: Angela
Angela Maria
Maria Sobreira
Sobreira Dantas Tavares (CE); Segundo vice: Rodrigo
Fernandes
FernandesPereira
Pereira(SC);
(SC);Terceiro
Terceirovice:
vice:Lourival
LourivalDe
DeJesus
JesusSerejo
SerejoSousa
Sousa(MA).
(MA).
COMISSÕES
COMISSÕES
Científica:
Científica: Giselda
Giselda Maria
Maria Fernandes
Fernandes Novaes
Novaes Hironaka
Hironaka (SP);
(SP); Vice:
Vice: João Batista de Oliveira Cândido
(MG);
(MG); Direito
Direito das Sucessões: Zeno
Zeno Veloso
Veloso (PA);
(PA);1ª1ªvice:
vice:Tatiana
TatianadedeAlmeida
Almeida
Rego
Rego
Saboya
Saboya
(RJ);
(RJ);
2º
2º
Vice:
Vice:
Flávio
Flávio
Murilo
Murilo
Tartuce
Tartuce
SilvaSilva
(SP); (SP);
Mediação:
Mediação:
Ana Brusolo
Ana Brusolo
Gerbase
Gerbase
(RJ); Vice
(RJ);
Presidente
Vice Presidente
Suzana
Suzana
Borges Borges
Viegas de
Viegas
Limade
(DF);
Lima
Infância
(DF); Infância
e Juventude:
e Juventude:
Melissa Telles
Melissa
Barufi
Telles(RS);
Barufi
Vice:
(RS);
Paulo
Vice:
Eduardo
Paulo
Eduardo
Lépore (SP);
Lépore
Pessoa
(SP); Pessoa
Idosa: Maria
Idosa:Luiza
MariaPóvoa
Luiza Cruz
Póvoa(GO);
Cruz Jurisprudência:
(GO); Jurisprudência:
VivianeViviane
GirardiGirardi
(SP);
(SP);
Arbitragem:
Arbitragem:
Francisco
Francisco
José José
CahaliCahali
(SP); (SP);
Assuntos
Assuntos
Legislativos:
Legislativos:
MárioMário
Luiz Delgado
Luiz Delgado
RegisRegis
(SP);
(SP);
Vice: Vice:
ÉricaÉrica
de Barros
de Barros
LimaLima
Ferraz
Ferraz
(PE);(PE);
Segundo
Segundo
Vice:
Vice:
Ricardo
Ricardo
Lucas
Lucas
Calderón
Calderón
(PR);
(PR);
Gênero
Gêneroe
eViolência
ViolênciaDoméstica:
Doméstica:Adélia
AdéliaMoreira
MoreiraPessoa
Pessoa(SE);
(SE); Vice:
Vice: Ana
Ana Florinda
Florinda Mendonça
Mendonça da Silva Dantas
(AL);
(AL);Notarial
Notarial ee Registral:
Registral: Priscila
Priscila de
de Castro
Castro Teixeira
Teixeira Pinto
Pinto Lopes Agapito (SP); Vice: Karin Regina
Rick
RickRosa
Rosa(RS);
(RS); Estudos
Estudos Constitucionais
Constitucionais da
da Família:
Família: Gustavo
Gustavo José Mendes Tepedino (RJ); Vice: Ana
Luíza
Luíza Maia
Maia Nevares
Nevares (RJ);
(RJ); Ensino
Ensino Jurídico
Jurídico de
de Família:
Família: Waldyr
Waldyr Grisard Filho (PR); 1º vice: Fabiola
Albuquerque
Albuquerque Lôbo
Lôbo (PE);
(PE); 2º
2º Vice:
Vice: Marcos
Marcos Alves
Alves da
da Silva (PR); Relações Acadêmicas: Marcelo Luiz
Francisco
Francisco Bürger
Bürger (PR);
(PR); 1º
1º Vice:
Vice: Ulysses
Ulysses Lacerda
Lacerda Moraes
Moraes (PR);
(PR); 2º vice Luiz Geraldo do Carmo (PR);
Direito
Direito Homoafetivo:
Homoafetivo eMaria
Gênero:
Berenice
Maria Dias
Berenice
(RS) Dias
interina;
(RS);Vice:
Vice:Ana
Ana Maria
Maria Gonçalves
Gonçalves Louzada (DF);
Secretário:
Secretário: Vladimir
Vladimir Fernandes
Fernandes Mendonça
Mendonça Costa
Costa (DF);
(DF); Comissão
Comissão de Adoção: Silvana do Monte
Moreira
Moreira (RJ);
(RJ); Advogados
Advogados de
de Família:
Família: Marcelo
Marcelo Truzzi
Truzzi Otero
Otero (SP);
(SP); Vice: Aldo de Medeiros Lima Filho
(RN);
(RN);Segundo
Segundovice:
vice:Daniel
DanielBliksten
Bliksten (SP);
(SP); Magistrados
Magistrados de
de Família: Jones Figueirêdo Alves (PE); Vice:
Andrea
Andrea Maciel
Maciel Pachá
Pachá (RJ);
(RJ); Promotores
Promotores de
de Família:
Família: Cristiano
Cristiano Chaves de Farias (BA); Defensores
Públicos
Públicos da
da Família:
Família: Roberta
Roberta Madeira
Madeira Quaranta
Quaranta (CE);
(CE); Vice:
Vice: Claudia Aoun Tannuri (SP); Direito de
Família
Família ee Arte:
Arte: Fernanda
Fernanda Carvalho
Carvalho Leão
Leão Barretto
Barretto (BA);
(BA); Vice presidente: Raphael Carneiro Arnaud
Neto
Neto(PB);
(PB);Direito
DireitoPrevidenciário:
Previdenciário: Melissa
Melissa Folmann
Folmann (PR);
(PR); Pessoa com Deficiência: Cláudia Grabois
Dischon
Dischon (RJ);
(RJ); Vice:
Vice: Nelson
Nelson Rosenvald
Rosenvald (MG);
(MG); Biodireito
Biodireito e Bioética: Marianna de Almeida Chaves
Pereira
Pereira Lima
Lima (PB);
(PB); Vice:
Vice: Eduardo
Eduardo Vasconcelos
Vasconcelos dos
dos Santos Dantas (PE); Processo Civil: Fernanda
Tartuce
Tartuce Silva
Silva (SP);
(SP); Interiorização:
Interiorização: Maria
Maria Célia
Célia Nena
Nena Sales
Sales Pinheiro (PA). Direito dos Refugiados:
Patricia
PatriciaGorisch
Gorisch(SP);
(SP);Enunciados:
Enunciados:Giselda
GiseldaMaria
MariaFernandes
FernandesNovaes
NovaesHironaka
Hironaka(SP).
(SP).
DIRETORIAS
DIRETORIASESTADUAIS
ESTADUAIS
REGIÃO
REGIÃO NORTE:
NORTE: ACRE
ACRE -- Presidente:
Presidente: Igor
Igor Clem
Clem Souza
Souza Soares; AMAPÁ - Presidente: Nicolau Eládio
Bassalo
Bassalo Crispino;
Crispino; AMAZONAS
AMAZONAS -- Presidente:
Presidente: Gildo
Gildo Alves
Alves de
de Carvalho Filho; PARÁ - Presidente:
Leonardo
Leonardo Amaral
Amaral Pinheiro
Pinheiro da
da Silva;
Silva; RONDÔNIA
RONDÔNIA -- Presidente:
Presidente: Raduan Miguel Filho; RORAIMA Presidente:
Presidente: Denise
Denise Abreu
Abreu Cavalcanti
Cavalcanti Calil;
Calil; TOCANTINS
TOCANTINS - Alessandra Aparecida Muniz Valdevino;
REGIÃO
REGIÃO NORDESTE:
NORDESTE: ALAGOAS
ALAGOAS -- Presidente:
Presidente: Wlademir
Wlademir Paes
Paes De
De Lira; BAHIA - Presidente: Alberto
Raimundo
RaimundoGomes
Gomesdos
dosSantos;
Santos; CEARÁ
CEARÁ –– Presidente:
Presidente: Flávio
Flávio Jacinto da Silva; MARANHÃO – Presidente:
Carlos
Carlos Augusto
Augusto Macedo
Macedo Couto;
Couto; PARAÍBA
PARAÍBA -- Presidente:
Presidente: Wladimir Alcibíades Marinho Falcão Cunha;
PERNAMBUCO
PERNAMBUCO -- Presidente:
Presidente: Maria
Maria Rita
Rita de
de Holanda
Holanda Silva Oliveira; PIAUÍ - Presidente: Cláudia
Paranaguá
Paranaguá de
de Carvalho
Carvalho Drumond;
Drumond; RIO
RIO GRANDE
GRANDE DO
DO NORTE
NORTE - Presidente: Suetônio Luiz de Lira;
SERGIPE
SERGIPE -- Presidente:
Presidente: Acácia
Acácia Gardênia
Gardênia Santos
Santos Lelis; REGIÃO CENTRO-OESTE: DISTRITO FEDERAL
-- Presidente:
Presidente: Renata
Renata Nepomuceno
Nepomuceno ee Cysne;
Cysne; GOIÁS
GOIÁS - Presidente: Marlene Moreira Farinha Lemos;
MATO
MATOGROSSO
GROSSO -- Presidente:
Presidente: Angela
Angela Regina
Regina Gama
Gama da
da Silveira Gutierres Gimenez; MATO GROSSO DO
SUL
SUL––Presidente:
Presidente:Líbera
LíberaCopetti
Copetti de
de Moura
Moura Pereira;
Pereira; REGIÃO SUDESTE: ESPÍRITO SANTO - Presidente:
Flávia
FláviaBrandão
BrandãoMaia
MaiaPerez;
Perez;MINAS
MINASGERAIS
GERAIS-- Presidente:
Presidente: José
José Roberto Moreira Filho; RIO DE JANEIRO
--Presidente:
Presidente:Luiz
Luiz
Cláudio
Cláudio
de Lima
de Lima
Guimarães
Guimarães
Coelho;
Coelho;
SÃO PAULO
SÃO PAULO
- Presidente:
- Presidente:
João Ricardo
João Brandão
Ricardo
Aguirre;
BrandãoREGIÃO
Aguirre;SUL:
REGIÃO
PARANÁ
SUL:- Presidente:
PARANÁ - Presidente:
Fernanda Barbosa
Fernanda
Pederneiras
Barbosa Pederneiras
Moreno; RIO Moreno;
GRANDERIO
DO
SUL
GRANDE
- Presidente:
DO SULConrado
- Presidente:
Paulino
Conrado
da Rosa;
Paulino
SANTAdaCATARINA
Rosa; SANTA
- Presidente:
CATARINA
Luciana
- Presidente:
Faisca Nahas.
Luciana
Faisca Nahas.
REVISTA IBDFAM
REVISTA
IBDFAM
Uma
publicação
da Assessoria de Comunicação do Instituto Brasileiro de Direito de Família
Uma publicação da Assessoria de Comunicação do Instituto Brasileiro de Direito de
COORDENADORA
DE COMUNICAÇÃO: Simone Castro
Família
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: Marandhayan Oliveira; Matheus Teodoro
COORDENADORA
DE COMUNICAÇÃO:
Simone Castro
DIAGRAMAÇÃO:
Rafael
de Assis Meireles
ASSESSORIAJURÍDICA:
DE COMUNICAÇÃO:
Marandhayan Oliveira; Matheus Teodoro
ASSESSORIA
Ronner Botelho
DIAGRAMAÇÃO:
Fabiano Azevedo
TIRAGEM:
6.000 exemplares
ASSESSORIA JURÍDICA:
Ronner Botelho
PERIODICIDADE:
bimestral
TIRAGEM: 6.000gratuita,
exemplares
DISTRIBUIÇÃO:
aos associados do IBDFAM
PERIODICIDADE: bimestral
DISTRIBUIÇÃO:
gratuita, aos
associados
do IBDFAM
OS
ARTIGOS ASSINADOS,
BEM
COMO OPINIÕES
EMITIDAS EM ENTREVISTAS, SÃO DE
RESPONSABILIDADE DE SEUS AUTORES.
OS ARTIGOS ASSINADOS, BEM COMO OPINIÕES EMITIDAS EM ENTREVISTAS, SÃO DE
RESPONSABILIDADE
DE SEUS AUTORES.
ATENDIMENTO
AO ASSOCIADO:
(31) 3324-9280 | PARA ANUNCIAR: (31) 3324-9280
ATENDIMENTO AO ASSOCIADO: (31) 3324-9280 | PARA ANUNCIAR: (31) 3324-9280

3

ESPAÇO DO LEITOR

A campanha foi lançada, em agosto, pelo IBDFAM e ganhou
ampla adesão dos nossos seguidores no Facebook e
Instagram. Confira alguns comentários:
FACEBOOK
Cibele França:
Absurdo. É triste ver
o
posicionamento
do nosso legislativo.
Quantas
crianças
deverão sofrer nas
mãos de pais, que as
utilizam como joguete
para atingir seu excônjuge,
negando
às crianças o direito
de
serem
amadas
por ambos. Estamos
vivendo uma época
muito sombria.
Ederfan Martins:
Revoltante! Um texto
absurdamente
mal
escrito. Além de atentar
contra a segurança da
criança, tenta passar a
mensagem de proteção
ao menos. Diga não
ao retrocesso, lute por
aqueles que precisam
de você!
Capa: Adobe Stock / Katarina Gondova
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INSTAGRAM
Sararaizer: Não li o projeto
de lei, mas só de olhar esta
postagem já achei um absurdo
revogar a referida lei!
Denisecavalcantic:
Absurdo
esse PL. Enquanto advogada que
atua nas varas de família, atesto
que a lei é um avanço. Devendo
ser feitas pequenas adequações.
ma.aliciah: É um absurdo a
justificativa apresentada por
esse deputado. Ele não tem
noção alguma sobre o que
é alienação parental. Não
podemos deixar isso acontecer.
Será um grande retrocesso.
monica.psijuridica:
A
lei
certamente foi um avanço,
mesmo que não atenda de forma
plena, ainda é um instrumento
de proteção às crianças e
adolescentes.
O
problema
maior é a falta de escrúpulos e
educação de alguns que a usam
inadequadamente.

Este espaço é seu.
Participe!
www.ibdfam.org.br
ascom@ibdfam.org.br

Acesse nossas
redes sociais:
Twitter:
@IBDFAM_oficial
Instagram:
@ibdfam
Facebook:
facebook.com/ibdfam
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"DOIS LARES SÃO
MELHORES DO QUE UM"
“O

s filhos podem ter duas casas. Crianças são adaptáveis e maleáveis
e se ajustam a novos horários, desde que não sejam disputadas
continuamente e privadas de seus pais”. Com esse entendimento, o advogado
Rodrigo da Cunha Pereira, presidente do Instituto Brasileiro de Direito de
Família - IBDFAM, é uma das vozes que se levantam a favor da guarda
compartilhada com alternância de duas residências. Para ele, o discurso de
que crianças e adolescentes ficam sem referência se tiverem duas casas,
precisa ser revisto, “assim como as mães deveriam parar de se expressar
no sentido de que 'deixam' o pai ver e conviver com o filho”. O jurista, para
quem a convivência compartilhada independe de consenso entre os pais, vê
vários pontos positivos na guarda com alternância de duas residências. “As
crianças são perfeitamente adaptáveis a essa situação, a uma nova rotina
de duas casas, e sabem perceber as diferenças de comportamento de cada
um dos pais, e isso afasta o medo de exclusão que poderiam sentir por um
deles”, afirma.

O senhor acha que a expressão
"guarda de filhos" está em desuso.
Por quê?
As palavras têm força e poder e
veiculam, além de um significado,
também um significante, que é a
representação psíquica do som, tal
como nossos sentidos o percebem.
Guarda de filho é uma expressão que
tende a acabar. É que ela traz consigo
um significante que está mais para
objeto do que para sujeito; mais para
posse e propriedade do que cuidado
com os filhos. Embora seja um simples
vocábulo, traduz a força e o poder do
significante, que é preciso mudar,
tirar esse sentido de frieza que a
palavra impõe. Enquanto a expressão
guarda ainda vigora, precisamos fazer
alguns ajustes em sua concepção,
que carrega o ranço do patriarcalismo
e a tradução de uma antiga, e hoje
inadequada, forma de criar filhos de
pais separados. Já melhoramos. Após

uma luta histórica dos pais que tinham
o seu convívio barrado pelas exmulheres, foi aprovada a Lei 11.698/08,
introduzindo a guarda compartilhada
no Brasil. Mas só quando fosse
possível e, ainda, com a exigência
do consenso. E nunca era possível,
tinha-se sempre uma desculpa e uma
interpretação de que não era bom para
os filhos. Foi necessário que viesse
a Lei 13.058/2014, estabelecendo a
obrigatoriedade do compartilhamento
da guarda. Por isso, o termo mais
adequado, em substituição a guarda
de filhos, seria convivência familiar
compartilhada.
O que se entende por guarda
compartilhada? É possível instituir
duas residências?
A guarda compartilhada implica
uma equilibrada participação dos
pais na vida dos filhos e também
uma convivência igualitária dos filhos

RODRIGO DA CUNHA PEREIRA

com ambos os pais. E a própria Lei
13.058/2014, com alterações no artigo
1.583, §2º, do CCB/2002, assim o
define: na guarda compartilhada, o
tempo de convívio com os filhos deve
ser dividido de forma equilibrada com
a mãe e com o pai, sempre tendo
em vista as condições fáticas e os
interesses dos filhos. Foi em nome
do princípio do melhor interesse das
crianças e dos adolescentes, e pela
luta legislativa dos pais separados,
que a guarda compartilhada passou
a ser regra imposta em nosso
ordenamento jurídico, embora, sob
o aspecto constitucional, já pudesse
ser aplicada. Deve ser empregada
até mesmo de ofício pelos juízes
em caso de não acordo entre os
pais, aliás o recomendável. Os filhos
podem ter duas casas. Crianças são
adaptáveis e maleáveis e se ajustam a
novos horários, desde que não sejam
disputadas continuamente e privadas
de seus pais. O discurso de que as
5
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Para que se defira a guarda
compartilhada é necessário consenso
entre os genitores?
O ideal é que os ex-cônjuges
mantenham um bom relacionamento,
garantindo a continuidade do exercício
conjunto de todas as atribuições
da autoridade parental e, por
consequência, também da guarda.
Mas o ideal, às vezes, é só um ideal,
embora deva permanecer como ideal
a ser seguido. E se não conseguem
estabelecer
consensualmente
a
convivência compartilhada, o juiz deverá
fazê-lo. É muito comum que, a partir
desse compartilhamento obrigatório,
nasça o consenso, os pais passam a se
entender. Os operadores do Direito não
podem se deixar levar pelo discurso
fácil e cômodo de que um casal que
não se entende, não tem condições
de exercer a guarda compartilhada.
Quando há consenso entre os pais,
nem precisa da lei, pois, naturalmente,
compartilham o cotidiano dos filhos.
A lei jurídica é exatamente para
quem não consegue estabelecer um
6

diálogo, para aqueles que não se
entendem sobre a guarda dos próprios
filhos. Portanto, o compartilhamento
da guarda dos filhos independe de
consenso para sua aplicação. Ela é a
regra, e a guarda unilateral a exceção,
devendo ser aplicada quando um dos
pais declarar ao magistrado que não
deseja a guarda do menor (Art. 1.584,
§2º, do CCB/2002).
Quais são os obstáculos à
instituição da guarda compartilhada?
Muitos casais, ou pelo menos uma
das partes, misturando subjetividade
com objetividade, inconscientemente
ou não, acabam usando o filho como
instrumento de poder. Aliás, a guarda
única e o medo e a resistência à guarda
compartilhada estão diretamente
relacionados à ideia de poder. É assim
que o(s) filho(s), muitas vezes, se
torna(m) “moeda de troca” no fim da
conjugalidade.

“

A GUARDA
COMPARTILHADA NÃO
INTERFERE NA
OBRIGATORIEDADE DO
PENSIONAMENTO
ALIMENTAR

“

crianças/os adolescentes ficam sem
referência se tiverem duas casas,
precisa ser revisto, assim como as
mães deveriam parar de se expressar
no sentido de que “deixam” o pai ver
e conviver com o filho. Ao contrário do
discurso psicologizante estabelecido
no meio jurídico, e que reforça a
supremacia materna, o fato de a
criança ter dois lares pode ajudá-la a
entender que a separação dos pais não
tem nada a ver com ela. As crianças
são perfeitamente adaptáveis a essa
situação, a uma nova rotina de duas
casas, e sabem perceber as diferenças
de comportamento de cada um dos
pais, e isso afasta o medo de exclusão
que poderiam sentir por um deles.
Se pensarem, verdadeiramente, em
uma boa criação e educação, os pais
compartilharão o cotidiano dos filhos
e os farão perceber e sentir que dois
lares são melhores do que um.

Portugal tem avanços significativos
com relação à alternância de residências.
O que o senhor pensa sobre isso?
Não haveria confusão com a guarda
alternada?
Em Portugal, a questão da
convivência igualitária e duas casas
já vem sendo discutida e ganhando
amplitude muito antes do Brasil.
A lei n.º 61, de 31/10/2008, que
introduziu a última reforma ao
Código Civil português em matéria
de Direito da Família, destaca
dois avanços fundamentais em

relação à guarda e convivência:
a) A substituição da expressão
“poder paternal” pela designação
“responsabilidade parental”, como
forma de sublinhar a prevalência dos
“deveres” atribuídos aos titulares,
em detrimento dos “poderes” que
também lhes são conferidos; b) O
regime de igualdade de que gozam os
progenitores no exercício comum das
responsabilidades parentais, sendo
regra a guarda conjunta, e exceção o
regime da guarda única ( art. 1906.º
do C. Civil). Em Portugal, vê-se que
a guarda conjunta pode coexistir
com uma residência alternada do
menor. Em solo lusitano, entendese “guarda exclusiva” – exercício
exclusivo
das
responsabilidades
parentais com residência exclusiva
–; “guarda conjunta” – exercício
conjunto
das
responsabilidades
parentais com residência exclusiva a
um dos progenitores e um regime de
“visitas” a outro –; “guarda alternada”
– residência alternada com exercício
exclusivo nos respectivos períodos de
residência de cada um dos pais –; e
“guarda compartilhada” – exercício
conjunto
das
responsabilidades
parentais com residência alternada.
Com relação à pensão alimentícia,
a guarda compartilhada interfere no
pagamento?
A guarda compartilhada não
interfere na obrigatoriedade do
pensionamento alimentar. Isso devido
ao exercício do poder familiar, melhor
dizendo, autoridade parental (previsão
esta sugerida pelo IBDFAM, no Estatuto
das Famílias – PLS 470/2013). Os pais,
independentemente da condição ou
status que os une, são detentores
conjuntamente desta autoridade,
atribuindo-lhes,
neste
caso,
a
responsabilidade conjunta, sendo
um encargo intransferível. No Código
Civil de 2002, em seu artigo 1.634,
encontramos as atribuições basilares
da autoridade parental, sem qualquer

ENTREVISTA

“

UM PAI, OU UMA MÃE, NÃO
DEVERIA ACEITAR SER UM
'VISITANTE'
DE SEU FILHO

O que se entende pela superação
da expressão "regulamentação de
visitas"?

“

“

SE O CASAL
CONSEGUE SEPARAR
FUNÇÕES CONJUGAIS
DAS PARENTAIS,
CERTAMENTE VAI QUERER
CONTINUAR
COMPARTILHANDO
O COTIDIANO
DOS FILHOS

dos filhos, e foi para isso que surgiu
o instituto da guarda compartilhada.
Na prática, e historicamente, as
mães sempre compartilharam a
guarda e a criação dos filhos com
os vizinhos, creches, avós etc. Não
querer compartilhar a guarda com
o ex-cônjuge ou o ex-companheiro
pode ser apenas uma questão de
poder, ou mesmo de uma sutil e grave
manifestação de alienação parental.

“

ressalva de que tais imputações
não caberiam a ambos os pais, sem
qualquer distinção e independente da
situação jurídica e/ou fática existente
entre os pais, notadamente o caput,
I, prevendo que: compete a ambos os
pais, qualquer que seja a sua situação
conjugal, o pleno exercício do poder
familiar, que consiste em, quanto aos
filhos: (…) dirigir-lhes a criação e a
educação. O que pode ocorrer, em
casos de alternância de residência, é
mudança no trinômio necessidade x
possibilidade x proporcionalidade a
justificar uma revisional para redução,
quando, por exemplo, um dos pais
estiver com o filho em sua companhia.
Mas, repita-se, jamais a desobrigação
alimentar.

Caso seja determinada a alternância
de residências, o senhor acredita que
a criança pode perder o referencial de
moradia?
A Lei 13.058/2014, com alterações
promovidas
no
CCB/2002,
não
estabelece que se deve ter uma
residência base, mas tão somente uma
cidade base: na guarda compartilhada,
a cidade considerada base de
moradia dos filhos será aquela que
melhor atender aos interesses dos
filhos (Art. 1.538, §3º). As decisões
judiciais vêm crescendo no sentido de
aplicação destas regras. Se o casal
consegue separar funções conjugais
das parentais, certamente vai querer
continuar compartilhando o cotidiano

Embora
tenham
significados
semelhantes e queiram dizer a mesma
coisa, as expressões "convivência
familiar" e "regulamentação de
visitas" trazem consigo significantes
diferentes. É neste sentido, e por esta
razão, que a prática jurídica e judicial
deveria adotar apenas a expressão
“convivência”, já que “visita” traz um
sentido de frieza, oposto ao que deve
ser a convivência familiar. Um pai, ou
uma mãe, não deveria aceitar ser um
“visitante” de seu filho. O CPC/2015,
apesar de muitos avanços, continuou
usando,
inadequadamente,
a
expressão "visita". No Estatuto das
Famílias, a expressão correta
é
“convivência familiar”, assim como
no ECA (Lei 8.069/90), que prevê a
convivência familiar ampla.
A coparentalidade pode influenciar na
determinação da guarda?
Há quem queira constituir apenas
uma família conjugal, e não quer

ou não pode ter filhos. Outros
querem apenas ter filhos, mas não
estabelecer uma conjugalidade, ou
nem mesmo uma relação sexual.
Se a parentalidade não está mais,
necessariamente,
vinculada
à
conjugalidade, ou à sexualidade,
as pessoas podem fazer parcerias
apenas para formarem um par
conjugal, ou apenas uma parceria
de paternidade/maternidade. Daí
essa nova configuração fez surgir
a coparentalidade, ou famílias
coparentais, que são justamente
aquelas que se constituem entre
pessoas, hetero ou homoafetivas, que
não necessariamente estabeleceram
um vínculo amoroso conjugal ou
sexual.
Apenas
encontram-se
movidas pelo desejo e interesse em
fazer uma parceria de paternidade/
maternidade. Esse fenômeno nada
mais é do que a confirmação de que a
relação conjugal dissocia da parental,
o que, evidentemente, faz concluir pelo
princípio da paternidade, absoluta
prioridade e superior interesse da
criança; que o compartilhamento
de convivência parental é medida
que se impõe sendo absorvido por
todas as garantias fundamentais
de proteção aos filhos, uma vez que
as relações entre pais e filhos não
se modificam em casos de divórcio
ou dissolução de união estável
dos pais. Diante da inexistência de
sociedade conjugal entre os pais
do menor, permanecerão intactos
tanto a autoridade parental quanto
a chamada igualdade parental,
constante no art. 1.589 do Código Civil,
que prevê a continuação do poder de
vigilância e de coparticipação dos
pais na vida dos filhos.

Advogado. Presidente do IBDFAM. Doutor
(UFPR) e Mestre (UFMG) em Direito Civil.
Autor de vários livros e textos em Direito de
Família e Psicanálise.
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PLENITUDE
DA GUARDA
COMPARTILHADA
A

Assembleia da República em
Portugal vai discutir proposta
para tornar a guarda compartilhada
com residência alternada regra no
país. Atualmente, esse modelo de
guarda é visto como exceção, sujeito
a existência de uma boa relação entre
os pais. A guarda compartilhada com
residência alternada já é admitida em
todos os países da Europa e, como
norma, na Holanda.
“A
proposta
visa
mudar
mentalidades,
pois
continua
a
assumir-se que o regime é pior que
a residência exclusiva, quando é
precisamente o contrário. A residência
exclusiva gera abandonos e aumenta,
em regra, o conflito entre os pais,
que são os principais problemas
no desenvolvimento das crianças,
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geradores de grande distress, com
reflexos a médio e longo prazo na
saúde física e psíquica das crianças,
com perdas, algumas dramáticas, no
desenvolvimento longo que a criança
e os jovens fazem: 25 anos”, afirma o
juiz de Família e Menores do Tribunal
de Mafra (Portugal), Joaquim Manuel
Silva.
O
magistrado
esclarece
a
diferença entre as modalidades
de guarda naquele país. São
elas: guarda exclusiva: exercício
exclusivo
das
responsabilidades
parentais com residência exclusiva
de um dos progenitores; guarda
conjunta: exercício conjunto das
responsabilidades parentais com
residência exclusiva de um dos
progenitores;
guarda
alternada:

residência alternada com exercício
exclusivo
das
responsabilidades
parentais nos respectivos períodos
de residência de cada um dos
progenitores; guarda compartilhada:
exercício conjunto das responsabilidades
parentais com residência alternada;
residência alternada: regime em que
a distribuição do tempo de residência
entre a casa do pai e a casa da mãe
é consistente e regular: diariamente,
semanalmente,
quinzenalmente,
mensalmente, anualmente.
Joaquim Manuel explica que a
guarda compartilhada com duas
residências é um entendimento da
jurisprudência, “praticamente pacífico”.
No entanto, ainda há posicionamentos
contrários. Segundo ele, as reservas
à residência alternada “são afinal

“Existe
uma
assunção
de
que o regime é perigoso para o
desenvolvimento
das
crianças,
entendimento que, em 2005, também
comungava.
Este
entendimento
permaneceu mesmo depois da
alteração do Código Civil de 2008,
pois o artigo 1906.o-5 manda
fixar a residência da criança, e
o entendimento que negava a
possibilidade de serem fixadas duas
residências alternadas sustentavase na literalidade do preceito,
entendendo que mandava sempre
fixar uma residência apenas, e nunca
duas. De fato, fixam-se muito poucas
residências alternadas e continua a
defender-se que o regime é perigoso,
que se tem de ter cuidado com ele.
Estereótipos. Eu atualmente fixo em
50% dos meus casos, num concelho
rural, com resultados muito bons
no desenvolvimento das crianças
e na qualidade de vida dos pais.
Como acompanho os casos durante
períodos longos por vezes, consigo
ver os resultados. Estes resultados
são inquestionáveis. Não dá para
discutir isto, tal é a evidência, e
quem é contra nunca o fixou, apenas
tem reservas sem qualquer evidência
clara, como eu tinha até 2005,
ainda que possa ter uma ou outra
experiência menos boa. Contra fatos
não há argumentos”, reflete o juiz.
Para ele, o modelo da residência
alternada protege a criança da
alienação parental. “A alienação
parental é uma realidade complexa
e nem sempre, ou quase nunca, tem
apenas um alienador. A maioria das
vezes tem dois. Resulta do conflito
e do egoísmo dos pais. A residência
alternada protege a criança desta
realidade. A residência exclusiva
potencializa”, afirma.

JULGAMENTO REFERÊNCIA
“Embora o modelo de guarda
compartilhada comumente aplicado
eleger apenas um dos lares como o
de referência, nada impede que, na
análise do caso concreto, tal dinâmica
seja modificada, a fim de possibilitar
a alternância de residências e, por
conseguinte, ampliar a convivência
do menor com ambos os genitores e
suas respectivas famílias”. Com esse
entendimento, o Tribunal de Justiça
do Distrito Federal e dos Territórios TJDFT, em julgamento realizado em 21

“

GUARDA COMPARTILHADA,
PELO TEXTO LEGAL,
IMPLICA, SIM, A CRIANÇA
TER AS DUAS CASAS COMO
CASAS EM QUE ELA MORA

“

meros estereótipos”. Ele mesmo
aplica o regime em 50% dos seus
casos e garante: os resultados são
muito bons.

de fevereiro de 2018, manteve sentença
que fixou a guarda compartilhada com
alternância semanal de residência. A
decisão é uma das poucas no Brasil
que concedem a guarda compartilhada
alternada (com duas residências).
A guarda compartilhada foi
introduzida no ordenamento jurídico
pátrio com a Lei 11.698/2008,
porém essa norma previa a guarda
compartilhada como uma opção
que poderia ser requerida, por
consenso, pelo pai e pela mãe, ou
por qualquer um deles, em ação
autônoma de separação, de divórcio,
de dissolução de união estável ou em
medida cautelar ou decretada pelo
juiz, em atenção às necessidades
específicas do filho, ou em razão da
distribuição de tempo necessário
ao convívio deste com o pai e com
a mãe.

A Lei 11.698/2008 dizia, ainda, que
a guarda compartilhada seria aplicada
“sempre que possível, quando não
houvesse acordo entre a mãe e o pai
quanto à guarda do filho”. Durante
cinco anos esse dispositivo vigorou
até que, em 2014, a Lei 13.058 tornou
a guarda compartilhada de aplicação
obrigatória.
“Essa expressão (sempre que
possível) gerou uma zona de conforto
para os juízes que achavam mais fácil
aplicar a guarda unilateral, só que esta
expressão não estava ligada à ideia de
consenso, porque onde tem consenso,
o Poder Judiciário não precisa atuar”,
explica Jaqueline Cherulli, juíza de
Direito do Poder Judiciário do Estado
de Mato Grosso.
“Os casais no desempenho de dever
de guarda que estiverem empoderados
não precisam do Judiciário, eles vão
levar essa família adiante. Quando
eles não se sentem empoderados para
isso é que o Estado, enquanto juiz, vai
opinar. Essa é a diferença entre as
duas leis, a de 2008, e a de 2014 que já
cuidou disso. Não se exige mais isso
porque o consenso para quem busca o
estado juiz não existe”, salienta.
Mesmo antes da edição da
Lei
13.058/2014,
a
tendência
jurisprudencial majoritária já indicava
o que estava por vir: a guarda
compartilhada deveria ser uma
regra, e não mais uma possibilidade.
Em agosto de 2011, ao julgar o
caso que se tornou referência no
assunto (REsp 1.251.00 - MG), os
ministros do Superior Tribunal de
Justiça - STJ entenderam que a
guarda compartilhada é essencial
para assegurar à criança o direito de
conviver com ambos os pais.
A relatora do recurso, ministra
Nancy Andrighi, afirmou que a
imposição do regime compartilhado,
quando a relação entre os pais é muito
9

CAPA

Naquele julgamento, os ministros
já discutiam a questão da alternância
de residências no caso da guarda
compartilhada. “A ausência de
compartilhamento
da
custódia
física esvazia o processo, dando à
criança visão unilateral da vida, dos
valores aplicáveis, das regras de
conduta e todas as demais facetas
do aprendizado social”, afirmou
a ministra Nancy Andrighi, para
quem "reputa-se como princípios
inafastáveis a adoção da guarda
compartilhada como regra, e a
custódia física conjunta como sua
efetiva expressão".
Para Jaqueline Cherulli, o texto
da Lei 13.058/2014 é claro. “Guarda
compartilhada, pelo texto legal,
implica, sim, a criança ter as duas
casas como casas em que ela mora.
Quem aplica a guarda compartilhada
e não permite à criança o
compartilhamento da vivência na
residência, não aplicou a guarda
compartilhada”, garante.
No seu entendimento, a guarda
compartilhada com duas residências
pode ser aplicada, inclusive, quando
os genitores moram em cidades
diferentes. Nesse caso, deverá se
eleger uma residência base.
“Eu olho a rotina familiar e
pergunto como seria possível que
esse filho tivesse a convivência da
guarda compartilhada com eles;
eles me trazem essa possibilidade.
Porque eu não tenho os fatos e a
vivência, eu tenho como organizar
isso, sugerir”, explica.
O problema é, segundo a juíza,
quando o Estado quer impor sua
vontade. “A maior dificuldade é quem
10

representa o judiciário respeitar uma
relação parental. O judiciário quer
se impor, quer ser maior do que o
conquistado pela família”, comenta.
EXPERIÊNCIA ESTRANGEIRA
Malin Bergström, psicóloga clínica e
pesquisadora no Instituto Karolinska,
em Estocolmo (Suécia), em entrevista
concedida ao jornal português Diário
de Notícias, em 23 de março de 2017,
afirma que "crianças em residência
alternada têm melhor saúde física e
mental".
Bergström
compartilha
a
experiência da Suécia, onde apenas
2% dos divórcios passam pelos
tribunais. Por lá, os pais decidem o
que fazer em relação aos filhos e a
guarda partilhada é muito comum.
Ela explica que a questão econômica
- mães que não querem a residência
alternada porque perdem direito à

“

A GUARDA COMPARTILHADA
JURÍDICA É OBRIGATÓRIA; JÁ
A GUARDA COMPARTILHADA
FÍSICA, NÃO

“

ruim e eles não chegam a um acordo,
pode ser uma medida drástica, porém
necessária para resguardar os direitos
da criança.

pensão - não é um óbice, como em
outros países, isto porque na Suécia
não há pagamento de pensões em
caso de divórcio e há um grande apoio
do Estado à infância.
A psicóloga apurou que, na guarda
compartilhada
com
residência
alternada, os filhos (grupo etário dos
10 aos 18 anos) estão com melhor
saúde mental, física e bem-estar do
que os que vivem apenas com um dos
pais. Esses estão pior: socialmente,
fisicamente, em nível escolar etc.
Segundo Malin Bergström, ter duas

casas é ter dois sistemas familiares e
as crianças aceitam e se adaptam.
No livro "Guarda Compartilhada
Física e Jurídica" (Editora Revista dos
Tribunais), os autores Rolf Madaleno e
Rafael Madaleno, pai e filho, afirmam
que a guarda compartilhada se divide
em guarda compartilhada física
e guarda compartilhada jurídica.
Sendo a primeira, a divisão igualitária
do tempo e a segunda, a divisão
de responsabilidades e decisões
relevantes acerca dos filhos.
Para o advogado Rolf Madaleno,
diretor nacional do IBDFAM, a guarda
compartilhada jurídica é obrigatória;
já a guarda compartilhada física, não.
“A guarda física irmanamente dividida
nem sempre é saudável para a prole, e
nem sempre os pais podem se dedicar
com igual empenho. Se assim puder
ser, nada tenho contra, pois vislumbro
soluções que melhor atendem aos
filhos, e não aos pais. A guarda
compartilhada jurídica é obrigatória,
salvo raríssimas exceções”, diz.
O jurista completa: “Acredito na
guarda compartilhada jurídica e no
direito ao efetivo exercício do poder
familiar, que não pode ser negado
ou sonegado diante da separação
dos pais. Usualmente, as diferenças
existentes entre os adultos decorrem
das desinteligências deles e nada têm
a ver com os filhos que, em regra,
amam e são amados por seus pais.
A falta de diálogo dos pais é desculpa
para afastar a guarda compartilhada
jurídica e pais precisam aprender
a conviver com mínima harmonia
quando priorizam interesses dos
filhos.”
Linda Nielsen, doutora em Psicologia
e Aconselhamento Educacional, em
seu artigo “Custódia física partilhada”,
no livro "Uma família parental, duas
casas" (Editora Sílabo), faz uma análise
de 40 estudos (norte-americanos,

À LUZ DA PSICANÁLISE
Para Cláudia Pretti Vasconcellos
Pellegrini, psicanalista, membro da
Escola Lacaniana de Psicanálise de
Vitória e coordenadora da Comissão
de Interdisciplinaridade do IBDFAM
seção Espírito Santo, o regime de
guarda e convivência tem-se tornado,
muitas vezes, uma demanda ou
mesmo exigência de um direito dos
genitores, e o real e melhor interesse
dos filhos fica recalcado diante disso.
“Por isso me pergunto sempre a quem
atende essa demanda”, diz.
Ela
expõe:
“Compartilhar
a
guarda de um filho significa dividir
responsabilidades e funções, mas
com um objetivo único: o bem-estar
dos filhos. Cada sujeito, pai ou mãe,
ama e cuida de seu próprio jeito, ou
seja, a partir de seu próprio sintoma.
O importante é sempre lembrarmos
que equilíbrio de convivência não
é sinônimo de divisão igualitária
de tempo. O tempo até pode ser
dividido igualitariamente em alguns
casos, desde que a posição de
sujeito desejante dos filhos possa ser
preservada”.
A psicanalista ressalta que toda
criança e/ou todo adolescente que vive
a experiência do divórcio de seus pais
terá a necessidade de um trabalho de

elaboração de luto dessa experiência.
Independentemente da idade, cada
um viverá, na prática, a experiência
de perda, com as dores que a mesma
impõe, e construirá um lugar nessa
nova estrutura familiar. "Para garantir
essa possibilidade e, ainda, que essa

“

A PSICANÁLISE NOS ENSINA
QUE NÃO NASCEMOS
HUMANOS, QUE SOMOS
MUITO PRECÁRIOS E
DEPENDENTES EM NOSSA
CHEGADA AO MUNDO

“

canadenses, europeus e australianos)
sobre os efeitos nas crianças do regime
de guarda com duas residências.
Nielsen conclui que o modelo de
guarda está associado a melhores
resultados de crianças de todas as
idades ao longo de um amplo espectro
de indicadores de desempenho e bemestar emocional, comportamental e
de saúde física. Além disso, a autora
aponta a percepção da criança, a
maioria sente que viver em duas
casas pode ser complicado, porém
os benefícios superam os possíveis
inconvenientes.

criança e/ou adolescente continue
construindo seu caminho subjetivo
de forma saudável, a convivência com
ambos os genitores é fundamental",
afirma.
Cláudia Pretti prossegue: "Ficar
preso na equivalência do tempo de
convivência não é o mais relevante,
e não garante uma facilidade na
elaboração desse luto necessário e
nem no caminho posterior da vida. Se
colocarmos o afeto como balizador
das relações familiares, e uma
convivência equilibrada com ambos
os genitores como prioridade, o
tempo cronológico perde a relevância.
Nunca podemos esquecer que o ser
humano não é feito apenas de um
corpo anatômico ou geneticamente
determinado. Somos feitos de carne,
ossos, mas sobretudo de afetos
e emoções. Para além do corpo
biológico, um corpo significante, que
nos diferencia dos animais. Lidar com
a rotina diária, com os conflitos, com
a convivência familiar e os afetos que
a constituem, como se lidássemos
com um banco de horas na empresa
em que trabalhamos, não atende às
necessidades humanas. O que vemos

na prática é que essa é uma alternativa
para alguns casos muito específicos,
ou em momentos específicos de uma
certa dinâmica familiar. Mas tomá-la
como regra não me parece a melhor
saída.”
A psicanalista comenta que é
comum ouvir dos profissionais
que são contrários a esse tipo de
convivência que a alternância de
residências afeta a rotina e retira da
criança a possibilidade de construir
uma referência de qual seria sua
residência. “No entanto, considero
essa resposta pouco consistente
para justificar seus efeitos na vida
das crianças e dos adolescentes.
A psicanálise nos ensina que não
nascemos humanos, que somos
muito precários e dependentes em
nossa chegada ao mundo. Nos ensina,
ainda, que é a convivência com esse
outro que nos acolhe no mundo, que
nos humaniza e permite que nossa
estruturação psíquica se dê de forma
adequada. Esses primeiros outros,
representados em nossa condição
civilizatória pelo privado da família, são
decisivos em nossas vidas. Por isso,
não podemos abrir mão das funções
maternas e paternas em nosso
caminho subjetivo. Independente de
quem exerce essas funções ou ainda
da configuração familiar. Garantir
algumas estruturas é fundamental”,
afirma.
Cláudia Pretti Pellegrini explica que
a função da família é sobretudo a de
uma transmissão. Transmissão de um
desejo, que nunca é qualquer e nem
anônimo. Essa transmissão nos insere
em uma genealogia e marca a diferença
geracional, situando o filho do homem
no mundo. O bebê humano tem
inicialmente uma relação de extrema
proximidade e dependência desse que
ocupa a função materna para o mesmo,
uma relação quase simbiótica que será
mais tarde interditada pelo detentor
da função paterna, criando para ele a
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possibilidade de sair do lugar de objeto
de cuidados maternos e constituir
para si um lugar de sujeito desejante.
Esse caminho subjetivo passa por
etapas necessárias ao seu bom termo.
Independente da configuração da
família, o que a psicanálise nos ensina
é que essas etapas precisam ser
preservadas.
“As crianças pequenas me parecem
ter muito mais dificuldades com esse
regime de convivência. Sua noção de
tempo ainda é restrita e, muitas vezes,
uma semana pode ser sentida como
abandono ou mesmo rompimento
na relação. Já os adolescentes
possuem muito mais recursos
psíquicos e possibilidades para ter
duas referências de residência e mais
chances de se adaptarem”, assegura a
psicanalista.

dê a escolha do regime de convivência.
Considero ainda importante pensar
que nada deve ser tomado como
uma decisão imutável. Isso porque
em algum momento na vida daquela
criança e/ou daquele adolescente
uma forma de convivência pode ser
muito adequada, mas em um tempo
posterior, ou ainda diante de alguma
mudança na vida familiar, isso perca o
sentido”, diz.
Para Cláudia Pretti Pellegrini,
quando os pais conseguem separar
a conjugalidade da parentalidade, é
possível que o melhor interesse dos
filhos esteja de fato sendo priorizado.
“Nos casos de litígios, é comum
termos os filhos misturados nas
disputas parentais, ou até mesmo
ocupando o lugar de objeto de disputa
e vingança. É aí que as dificuldades
são enormes e exigem prudência
e escuta atenta dos operadores do
Direito”, recomenda.

Foto: Projetado por Dashu83 - Freepik.com

Como conciliar essas questões,
especialmente logo após um divórcio

ou união estável desfeita? É possível
haver consenso? “Considero sempre
importante seguirmos o conselho
que Freud deixou aos que exercem
a psicanálise, mas que considero
uma indicação preciosa a todos os
profissionais que trabalham com a
escuta e com o sujeito humano. Dizia
ele que devíamos tomar cada caso
como se fosse único, e assim conduzilo. Nos ensinou ainda que a maior
dificuldade que enfrentamos em nossa
vida civilizada é a convivência com
os outros seres humanos. Embora
o campo do direito seja um campo
de ordenamento objetivo, o direito
de família não pode ser pensado
sem essas características. Portanto,
priorizar a escuta e o diálogo abre a
possibilidade de consenso. Acredito
que levar em conta a característica
de cada família, com tudo que isso
comporta de diversidade precisa ser
priorizado nessa tarefa. E que seja
realmente em nome dos filhos que se
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LITÍGIO LONGO E DESGASTANTE
A

amizade de 28 anos não foi forte
o suficiente para administrar
o fim do relacionamento conjugal.
Após seu primeiro casamento,
André* se envolveu com a amiga de
escola, Júlia**, e sete meses após
o nascimento da filha do casal o
relacionamento terminou. “Como
eu trabalhava perto, conseguia vêla (a filha) sem maiores problemas.
Geralmente, no final do dia eu passava
lá, dava jantar, banho, a fazia dormir e
ia embora. Assim conseguia participar
um pouco da sua rotina. Até o dia
que conheci minha atual esposa e o
martírio começou”, lembra.
Segundo André, a mãe da criança
fazia de tudo para tentar impedir o
convívio dele com a filha. “A princípio
conseguimos uma reunião junto com a
advogada da mãe, onde ficou acordado
que eu veria minha filha na casa da
mãe nas terças-feiras às 19h. Eu pedi
que fosse às 18h, pois uma criança
recém-nascida já estaria dormindo às
19h, o qual foi negado. Nas quintasfeiras, às 12h, e domingo, de 15 em 15
dias, eu a pegava na casa da mãe às
13h e retornava, às 17h. Nunca faltei
um dia sequer das visitas. Às terçasfeiras eu chegava, tocava o interfone
e apenas recebia a mensagem que
ali eu não entrava, pois minha filha
estava dormindo. Nas quintas-feiras
eu chegava, entrava, ficava restrito
somente à sala de entrada da casa com
minha filha, onde eram retirados todos
os enfeites e os brinquedos escondidos.
Mas isto nunca foi empecilho para
mim. O porta-malas do meu carro
andou bastante tempo com todos os
brinquedos que possam imaginar. Ali
eu chegava, espalhava os brinquedos
no chão, brincava com minha filha
até por volta das 14h, guardava tudo,
a fazia dormir no colo, colocava no

berço e ia embora. Nos domingos era
sempre aquela apreensão se a mãe
iria ou não me entregar nossa filha,
geralmente havia um atraso alegando
que ela estava dormindo, onde eu não
podia compensar o tempo depois das
17h”, conta.
Orientado por um advogado,
André começou a juntar provas e
aguardar a lei que poderia garantir a
convivência com a filha, a lei da Guarda
Compartilhada. “Com vários boletins
de ocorrência, mensagens, fotos e
testemunhos em mãos demos entrada
no processo para regularizar as visitas
e guarda compartilhada e ação de
investigação de alienação parental”,
diz. “Depois de um bom tempo, foi
dada a guarda compartilhada. Apesar
de estar mais que clara e comprovada
a alienação parental, foi estipulada
somente uma multa para a mãe, no
valor de R$ 100,00, caso descumprisse
a ordem”.
Mesmo com a guarda compartilhada
estabelecida, ainda haviam problemas.
As férias escolares foram divididas,
metade dos dias para cada um dos
genitores em janeiro e julho; durante
a semana, a mãe levava e buscava na
escola às segundas, quartas e sextas
e o pai às terças e quintas, mas o
final de semana era sem pernoite e
nos feriados, que eram alternados,
somente o dia do feriado poderia ser
passado na companhia do genitor. “No
carnaval, ela ficava comigo somente a
terça-feira de carnaval, ou seja, nem
eu nem a mãe poderíamos viajar
em tais datas. Tendo esgotado todos
os recursos cabíveis para conviver
com minha filha, resolvemos entrar
com outro processo para corrigir
as questões. Foi então que, depois
de quase 5 anos, em uma audiência

de conciliação, ela aceitou todas as
solicitações”.
O litígio longo e desgastante deixou
sequelas. “Continuo tendo alguns
problemas. A diretora da escola
da minha filha já sabia de todas as
questões e viu uma piora significante.
Minha filha de 5 anos está mentindo,
manipulando as colegas. Foi então que
a coloquei em contato com a psicóloga
da minha filha e as duas perceberam
a demanda da mãe. Hoje, pelo que
estou sabendo, é que a psicóloga da
minha filha está atendendo a mãe
duas vezes por mês”.
Apesar disso, conforme André,
a convivência está trazendo muitos
ganhos. “As coisas vão se tornando
mais leves e naturais”, diz. “Poder
estar perto, participar da sua vida,
das suas conquistas, dar o amor e
o carinho necessários para o seu
crescimento e evolução pessoal. E
para ela poder ter a figura paterna
perto, a qual é tão importante em seu
desenvolvimento e saber o quanto
é amada”, ele acredita serem as
principais vantagens da guarda como
está hoje.
O esgotamento emocional de André
foi tamanho que ele não pensa em
enfrentar um novo processo para
obter a guarda compartilhada com
residência alternada. “Minha teoria
hoje é a seguinte: nos momentos
que estamos juntos, curto ela 100%
e não deixo nada atrapalhar nossa
felicidade”.
(*) O entrevistado prefere não ser
identificado.(**) O nome das partes foi
trocado para resguardar esse direito.
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ntigamente, era comum que
se falasse sobre três tipos de
guarda: unilateral, compartilhada e
alternada. Com a Lei 11.698/2008,
apenas os dois primeiros tipos tiveram
previsão legal, o que se manteve com
a Lei 13.058/2014. Tal não significa,
entretanto, que o fenômeno da Guarda
Alternada tenha deixado de existir em
nossa sociedade. Apenas se alterou a
forma de avaliar a guarda, restringindo
agora à atribuição do poder de decidir
– unilateral, se ele fica concentrado
apenas com um genitor; bilateral,
se fica dividido entre ambos. O local
de residência da criança saiu dessa
avaliação, tornando-se independente
do tipo de guarda. Entretanto,
o filho continua podendo morar
exclusivamente com um dos genitores
ou alternadamente com um e com o
outro, numa tentativa de resguardar a
igualdade da convivência parental. A
“Guarda Alternada”, então, passa a ser

“

EU PRÓPRIA, ADMITO,
NÃO FUI NADA FAVORÁVEL
À IDEIA QUANDO A OUVI PELA
PRIMEIRA VEZ!

“
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chamada de “Guarda Compartilhada
com Alternância de Residências”.
Esse modelo de convivência, em que a
criança se reveza entre duas residências,
sempre recebeu duras críticas e sofreu
forte resistência. Dizem que a criança
está sempre na casa do pai ou na casa
da mãe, nunca se sentindo em casa; que
ela desenvolve dupla personalidade, tendo
que conviver a cada período com regras
e hábitos diferentes. Chamam-na de
“mochileira”, numa alusão à mochila que
sempre precisa estar carregando, com
objetos pessoais seus, que leva de uma
casa para a outra. Juiz nenhum decreta
Guarda Alternada sem que esta seja uma
solicitação expressa dos pais, com a qual
ambos estejam de acordo. E, quando o
decretam, é comum estabelecer um prazo
para que a decisão possa ser revista, após
estudos técnicos psicológicos que deem
uma ideia de como aquele filho estava
sendo afetado por aquela “loucura”.
Eu própria, admito, não fui nada favorável
à ideia quando a ouvi pela primeira vez! E
isso só mudou porque tive a oportunidade
de ter contato direto com muitas crianças
que viviam em guarda alternada, às quais
avaliei como psicóloga perita. Foram
elas que me mostraram o quanto nós
subestimamos sua capacidade de se
adaptar às diferenças e o quanto somos

preconceituosos quando avaliamos tão
mal uma nova proposta. Minha experiência
profissional me mostrou que a criança
que vive entre duas casas, além de lucrar
com a convivência e igual possibilidade de
trocas com ambos os genitores, aprende
rápido que as diferenças existem e devem
ser respeitadas. E desenvolve bem antes
das outras a sua opinião própria e seu
raciocínio lógico. Ademais, elas se sentem
sim em casa, em ambos os ambientes!

“

ESTE MODELO DE
CONVIVÊNCIA, ALÉM
DE TUDO, É JUSTO,
DEMOCRÁTICO E PREZA PELO
MELHOR INTERESSE DAS
CRIANÇAS

“

A

Se, ao falar, usam as expressões “casa da
mamãe” e “casa do papai”, ao invés de “lá
em casa”, isso se dá pela necessidade de
tornar claro de qual lugar ela está falando.
Realmente, as experiências que tive me
tornaram amplamente favorável a este
modelo de convivência, que, além de tudo,
é justo, democrático e preza pelo melhor
interesse das crianças, garantindo ampla
participação de ambos os genitores em
suas vidas.

LAZER

FILME
CUSTÓDIA

Mais um drama que mostra
a disputa judicial pela guarda
de uma criança. Em Pelos
olhos de Maisie (Onata Aprile),
como o próprio título indica, o
conturbado divórcio dos pais,
Susanna
(Julianne
Moore),
cantora, e Beale (Steve Coogan),
marchand, é visto de um modo
muito peculiar pela garotinha
de sete anos. Eles, ao lado dos
respectivos parceiros, nem de
longe têm consciência dos danos
psicológicos que causam na
criança. Adaptação da obra What
Maisie Knew (O que Maisie sabia),
de Henry James, escrita em 1897.
Mais atual, impossível.

MOSTRA
O POP BASQUIAT

Drama / Ano: 2014 / País: EUA

LIVRO
O ORANGOTANGO MARXISTA

Morto precocemente aos 27 anos,
Jean-Michel Basquiat (1960-1988) foi
um gênio e um dos mais importantes
artistas norte-americanos. Celebrado
por retratar sua cidade, Nova York,
nas décadas de 1970 e 1980, de
forma bastante peculiar, tornou-se
referência ao expor, especialmente,
a efervescência da vida urbana.
Também foi uma voz contra a
discriminação racial nos EUA. Mais de
80 obras do artista podem ser visitadas
na exposição Jean-Michel Basquiat.
Depois de São Paulo e Belo Horizonte
desembarca, em 12 de outubro, no Rio
de Janeiro. Sempre no Centro Cultural
Banco do Brasil. Agende.

Separado da mãe ainda
criança, um orangotango é
capturado numa selva no
Bornéu, na Ásia. Levado a um
laboratório, no interior de São
Paulo, é confinado em uma cela.
O primata aprende a ler, sem
que os humanos percebam,
e se interessa pelos filósofos
Kant, Hegel e Marx, entre outros.
Considerava-se um darwinista,
mas transforma-se num marxista
ferrenho. Ferido por um amor não
correspondido e transferido para
um zoológico, prepara-se para
fazer uma grande revolução. Esse
é o mote do livro O orangotango
marxista (Alfaguara), de Marcelo
Rubens Paiva.

Foto: Alceu Nunes

Drama / Ano: 2018 / País: França

O longa Custódia combina
com o tema desta edição. O
casal Besson divorciou-se
e vive um impasse: a mãe,
Miriam (Léa Drucker), quer
a custódia exclusiva do filho,
Julien (Thomas Gioria). Ela
alega querer protegê-lo do
pai, a quem acusa de violência
doméstica. Antoine (Denis
Ménochet) se defende e
consegue, na Justiça, o direito
da guarda compartilhada.
A situação só piora, mas o
garoto, refém entre os pais,
consegue enxergar muito
além da batalha e crise
afetiva que o cerca.

Fotos: Divulgação

PELOS OLHOS DE MAISIE
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