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RESUMO 

 

Esta dissertação tem como objetivo analisar o instituto da guarda compartilhada e 

de sua importância no desenvolvimento de crianças e adolescentes a partir do 

estudo de seu surgimento, com base nas transformações das famílias e verificar a 

aplicação de princípios jurídicos pelo Poder Judiciário Cearense no que tange à 

aplicação da guarda compartilhada à luz da Lei 13.058/2014. Primeiramente foi feito 

um apanhado histórico das transformações sociais ocorridas nas famílias e do 

avanço da legislação nacional que acompanhou tais as mudanças.  Em seguida, foi 

feita uma abordagem sobre a proteção jurídica à família, utilizando-se alguns 

conceitos jurídicos, bem como alguns emprestados de outras ciências sociais 

considerados relevantes para compreender família, a importância da infância e o 

porquê da intervenção do Estado na proteção das crianças e adolescentes, 

relacionando tais considerações com a aplicação da guarda compartilhada. Foram 

tecidos alguns comentários sobre a guarda, destacando alguns aspectos polêmicos 

sobre sua aplicação no Brasil. O estudo foi feito por meio de pesquisa bibliográfica 

e jurisprudencial. Por fim, analisamos alguns julgados do Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará, examinando se a aplicação do instituto da guarda compartilhada 

vem atendendo aos fins a que se propõe, de acordo com a Lei 13.058/2014 e se 

atendem aos princípios constitucionais. 
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ABSTRACT 

This dissertation aims to analyze the institute of shared custody and its importance 

in the development of children and adolescents, based on the study of its emergence 

and on the transformations of families and to verify the application of legal principles 

by the Judiciary Power of Ceará with regard to application of shared custody under 

Law 13.058 / 2014. Firstly, a historical overview of the social changes that took place 

in families and the advancement of national legislation that accompanied these 

changes was made. Then, an approach on the legal protection of the family was 

made, using some legal concepts, as well as some borrowed from other social 

sciences considered relevant to understand family, the importance of childhood and 

the State intervention in the protection of children and adolescents, relating such 

considerations to the application of shared custody. Some comments were made 

about the custody, highlighting some controversial aspects about its application in 

Brazil. The study was carried out through bibliographic and jurisprudential research. 

Finally, we analyzed some judgments of the Court of Justice of the State of Ceará, 

examining whether the application of the shared custody institute has been serving 

the purposes for which it is proposed, according to Law 13.058 / 2014 and whether 

it complies with constitutional principles. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Doutrina da Proteção Integral da Criança foi contemplada no Direito 

Brasileiro pela Constituição Federal de 1988 quando atribuiu à família, à sociedade 

e ao Estado o dever de assegurar às crianças e aos adolescentes o direito à vida, 

à saúde, à alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, 

respeito, liberdade e à convivência familiar e comunitária. 

O crescente número de rupturas familiares fez com que o tema guarda 

de filhos passasse a ser uma constante e angustiante matéria, tratada de modo 

diferente a depender do momento histórico no qual se inseria. 

Sabemos que crianças e adolescentes são pessoas em 

desenvolvimento, e que sob tal aspecto, necessitam de suporte intelectual, moral e 

socioafetivo dos seus pais ou de quem assume o dever de cuidar. Logo, não foi à 

toa que a convivência familiar foi elevada ao status de matéria constitucional, uma 

vez que restou comprovada a importância da participação dos pais na vida dos 

filhos.  

Portanto, em face da aplicação da Doutrina da Proteção Integral, a 

guarda compartilhada passou a ser um instrumento de garantia do direito à 

convivência familiar (dentre outros), uma efetivação do Princípio do Melhor 

Interesse da Criança, que nas palavras de Pereira (2008) se traduz na busca saúde 

mental e na preservação da estrutura emocional e do convívio social. 

Essas transformações familiares alteraram sua estrutura: a mulher 

ingressou no mercado de trabalho, passando a ocupar o lugar de chefe de família 

ao lado dos homens, que antes detinham o controle exclusivo sobre os membros 

da família. Com as novas configurações de família, provocadas pelas alterações no 

modo de produção, as tarefas para com a prole começaram a ser divididas entre 

homens e mulheres. No século XX, com o aumento do números de dissoluções 

familiares, percebeu-se uma nova tendência, na qual se aceitava o pai como 

guardião dos filhos. Era o início pela busca de uma convivência mais justa e 

equilibrada entre pai e mãe, após o fim do vínculo conjugal.  

Com as transformações sociais sofridas pelas famílias ao longo dos 

séculos, percebeu-se a modificação nas relações entre pais e filhos, o surgimento 
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do afeto no seio das famílias e a percepção da criança como sujeito de direitos o 

que encetou um olhar mais atencioso do Estado para com a infância.  

Assim, no que tange aos efeitos das rupturas familiares sobre as 

crianças, a guarda compartilhada se mostrou uma ferramenta garantidora da 

manutenção dos laços afetivos com o fim de preservar as situações convivenciais 

mais adequadas ao melhor desenvolvimento das crianças e adolescentes.  

Segundo Grisard Filho (2005, p.07): “A redistribuição dos papéis na 

comunidade familiar, como exigência da evolução dos costumes nas sociedades 

modernas, decretou a impropriedade da guarda exclusiva impondo a 

reconsideração dos parâmetros vigentes, que não reservam espaço à atual 

igualdade parental.” 

Desse modo, a grandeza do instituto da guarda compartilhada reside no 

fato de que, a despeito da impossibilidade de convivência em um mesmo lar, os 

pais (ou cuidadores) podem ter a chance de acompanhar a vidas dos filhos, o que 

a longo prazo contribuirá para formar um adulto saudável. Ou seja, a guarda 

compartilhada ou conjunta serve para abrandar, minimizar a distância entre o filho 

e o genitor que não reside mais no mesmo lar.  

Nesse contexto, iniciamos o presente trabalho com o estudo da família 

em si e com o exame das modificações que sofreram os espaços público e privado, 

abordando a compreensão da irrupção do feminino e a redefinição dos papéis 

sociais de homens e mulheres dentro das famílias e, especialmente, do momento 

no qual se pode perceber valorização social da infância e das relações entre pais e 

filhos.  

O exame da transformação social das famílias no estudo da guarda 

compartilhada serve para demonstrar que as agregações familiares nem sempre se 

deram por uma motivação afetiva, e que só a partir do surgimento e da 

compreensão do afeto é que se passou a dar aos pais maior participação e 

importância na vida dos filhos. Demonstra o momento no qual a infância passou a 

ocupar maior relevância no seio das famílias e da sociedade, ou seja, o momento 

da invenção da infância e de sua importância, que está relacionado à elevação do 

ambiente privado em relação ao público nas diversas fases da evolução humana. 
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Examina-se a partir de que momento a família passou a ser vista como 

um ajuntamento de pessoas que se unem a partir de um sentimento e de quando a 

criança passou a ser vista como ser autônomo e independente das figuras e das 

vontades de seus pais, analisando-a sob a égide da dignidade da pessoa humana, 

passando a ser alvo da preocupação e proteção do Estado, o que veio a mitigar a 

autonomia privada presente nas famílias patriarcais.  

O estudo retoma a história das formações familiares ao longo dos 

séculos, relacionando as mudanças de configuração dos núcleos familiares à 

questão da parentalidade e de como as modificações relacionais da 

contemporaneidade desembocaram no instituto da guarda compartilhada e em sua 

atual necessidade e importância.  

No Brasil, a Lei 13.058, de 22 de dezembro de 2014, trouxe em sua 

ementa a responsabilidade de “estabelecer o significado da expressão guarda 

compartilhada e dispor sobre sua aplicação”. 

Sendo tal legislação relativamente recente (embora a guarda 

compartilhada já existisse bem antes em outros países), a aplicabilidade da guarda 

compartilhada no Brasil, ainda sofre interpretações diversificadas, o que a torna alvo 

de polêmicas no que tange à sua real compreensão pelos operadores do Direito, 

especialmente ante à dinamicidade das mudanças dos moldes familiares. 

Assim, o cerne do presente trabalho, qual seja, a compreensão da guarda 

compartilhada e a análise de sua aplicação pelo Poder Judiciário cearense, exige 

que se perpasse pelos variados conceitos de família, a análise de sua função social 

em cada momento histórico, as modificações que sofreu ao longo dos tempos e a 

evolução e importância das relações entre pais e filhos.  

O que se almeja com a análise é avaliar como o Poder Judiciário 

cearense aplica a guarda compartilhada à luz do que propõe a Lei nº 10.058/2014, 

inclusive analisando o texto legal, confrontando-o com os princípios constitucionais 

que regem o Direito de Família.  

No primeiro capítulo propõe-se uma análise do aparecimento do 

ambiente privado no contexto social, analisando as famílias desde a Idade Antiga 

até a Atual, passando pelo destaque à infância, à necessidade de uma proteção 

especial a essa fase da vida ante sua vulnerabilidade, bem como se discute o 
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surgimento da afetividade no seio das famílias e a consequente reconfiguração dos 

papéis sociais do homem, da mulher e dos filhos ao longo dos tempos, com foco no 

núcleo familiar. 

Elencando-se as mudanças ocorridas na composição das famílias e de 

como estas perderam o caráter meramente patrimonial, mostra-se que, a partir da 

Modernidade e da maior liberdade vivida pelo homem no que tange à composição 

de sua família, as relações familiares se tornaram não só mais alternativas e 

diversas, como também mais efêmeras, trazendo com isso maior número de 

desenlaces que encetaram mais situações de rompimento entre pais e filhos e que 

carecem de um olhar mais apurado acerca dessa relação e da proteção à infância, 

ao fim do qual foca-se nas modificações das famílias no Brasil e de como a 

legislação nacional acompanhou e revelou essas transformações, demonstrando 

maior intervenção do Estado na conduta dos pais, considerando a importância da 

proteção integral à família, trazida pela Constituição de 1988.  

No segundo capítulo reconstrói-se o pano de fundo inerente à 

parentalidade contemporânea, colocando a afetividade – feita a devida 

diferenciação entre o princípio jurídico da afetividade e o afeto – como mote da 

formação das famílias, e assim a consequente necessidade do apoio imaterial ou 

sentimental necessário aos filhos, mesmo quando há algum tipo de déficit no 

equilíbrio familiar.  

Para tanto, destaca-se alguns princípios do Direito de Família e da 

Infância, ensejando o debate de como tais princípios passaram de meros 

orientadores do sistema jurídico infraconstitucional a conformadores da lei, como 

explica Dias (2010). 

Apresenta-se também alguns conceitos jurídicos inerentes ao Direito de 

Família, considerados necessários a uma melhor compreensão do papel dos pais 

na vida dos filhos e da proteção jurídico-estatal atribuída às famílias a partir da 

Modernidade. Dentre esses conceitos estão: poder familiar, direito de visitação, 

guarda e algumas de suas modalidades e, mais detalhadamente, guarda 

compartilhada, seu surgimento, motivação legislativa e sua importância para a 

manutenção de uma sociedade equilibrada. 
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No terceiro capítulo, a pesquisa entalha uma abordagem de alguns 

julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, escolhidos pela proximidade 

com o tema em estudo que cuidam, direta ou indiretamente, do instituto da guarda 

compartilhada, com análise de sua aplicação à luz do que dispõe a Lei nº 13.058 de 

2014 e sua conformidade com o melhor interesse do menor nos casos concretos. A 

ideia é avaliar se o entendimento do Tribunal de Justiça cearense, vem atendendo 

à garantia constitucional, repetida no Estatuto da Criança e do Adolescente, de 

integral segurança à integridade física, psicológica e moral dos menores, e examinar 

se essas crianças e adolescentes estão de fato sendo vistos como seres humanos 

que, tal qual os adultos, devem ser objeto do princípio da dignidade humana e 

demais princípios mencionados. 

Arrematando, nas considerações finais, partindo do entendimento de que 

a guarda compartilhada é meio de preservar a convivência do menor com ambos 

os pais (ou com quem exerça esse papel), por ser essencial a um desenvolvimento 

e crescimento mentalmente saudável das crianças e adolescentes, concluiu-se que 

a despeito das diferentes interpretações da Lei 13.058/2014 no que tange à 

aplicação da guarda compartilhada, predomina da aplicação dos princípios 

constitucionais garantidores da proteção integral. 

Quanto ao método, o presente trabalho utiliza, no primeiro momento, o 

método histórico, uma vez que investiga o objeto família sob uma perspectiva 

histórica, estudando seu conceito durante diferentes momentos, considerando as 

mudanças paradigmáticas na Ciência do Direito. 

Discorrendo sobre o método histórico, Lakatos e Marconi (1991, p. 81), 

ensinam que 

 

[...] consiste em investigar acontecimentos, processos e instituições do 
passado para investigar sua influência na sociedade de hoje, pois as 
instituições alcançaram sua forma atual através de alterações de suas 
partes componentes, ao longo do tempo, influenciadas pelo contexto 
cultural particular de cada época. Seu estudo, para uma melhor 
compreensão do papel que desempenham na sociedade, deve remontar 
aos períodos de sua formação e de suas modificações. 
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A partir do segundo capítulo, predomina o método dedutivo, que a 

doutrina define como a "relação entre as premissas e a conclusão (que acarretam)" 

(LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 67). 

Logo, partindo-se de princípios gerais do Direito de Família para a análise 

da guarda compartilhada, parte-se da compreensão da regra geral a fim de chegar 

à conclusão dos casos específicos. No azo, o intuito é saber se a aplicação da 

guarda compartilhada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará realmente 

guarda relação com o fim a que se propõe, qual seja de atender o melhor interesse 

da criança, aplicando-se a Doutrina da Proteção Integral constante do texto  

constitucional de 1988.  

A pesquisa é predominantemente teórica, utilizando diversas fontes 

emprestadas de outras ciências humanas como Antropologia, História, Sociologia, 

Pedagogia, Psicologia e outras afins. 

No último capítulo tem-se pesquisa jurisprudencial do Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará de julgados que tratam especificamente da guarda 

compartilhada, visando analisar a aplicação do instituto e sua consonância com os 

objetivos legais, no que diz respeito à natureza e finalidade da guarda 

compartilhada. 

  



13 

 
 

1. TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS DAS FAMÍLIAS 

 

O estudo da guarda compartilhada requer, primeiramente, uma análise 

da evolução das famílias, sua função social em determinados períodos da História, 

bem como uma abordagem de alguns conceitos inerentes ao Direito de Família que 

ajudarão a compreender a natureza desse instituto, concluir qual sua importância e 

como vem sendo utilizado.  

Para Casey (1992), tratar da família é algo atraente e perigoso, uma vez 

que a amplitude e a vastidão do tema fazem com que seja abordado em uma 

extensa bibliografia, tornando difícil o domínio do assunto. O doutrinador afirma que 

a família é estudada por diferentes disciplinas, dentre as quais se pode destacar a 

Antropologia Social e a História. Considera que a história da família faz parte da 

chamada marcha da civilização, na qual o homem foi elevado do nível de animal 

para um nível de organização com normas que ordenam sua vida. Com o tempo, 

os historiadores passaram a focar mais nas relações entre cônjuges e entre pais e 

filhos, bem como na emergência da família nuclear e na domesticidade.  

Roudinesco (2003), mencionando Lévi-Strauss, define a família como um 

evento recente, alertando que a inclinação de seus estudos se deu no sentido de 

entendê-la como uma união de um casal (homem e mulher) e seus filhos, 

compreendendo-a como um fenômeno universal, presente em todos os tipos de 

sociedade. Nesse entender, os laços familiares decorrem tanto do casamento 

quanto da filiação.  

Glanz (2005) corrobora com ideia de que a família está presente nos 

vários momentos da História, contudo afirma tratar-se de uma questão delicada, 

posto que a conceituação de família se revela bastante dinâmica; ao passo que 

Lima (2013), é categórico ao afirmar que as famílias sempre existiram em qualquer 

momento histórico, sendo um tema de estudo constante e, embora as famílias 

assumam, nas diferentes sociedades, determinadas particularidades culturais, 

sociais, econômicas e políticas, não perdem a característica de servirem de base a 

cada uma dessas sociedades, o que se revela no art. XVI, 3 da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem. 
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A família, como realidade relacional, serve de base para todas as demais 

relações sociais, é nela que se prepara a pessoa para a sociabilidade. Segundo 

Pereira Junior (2018), com base na obra “A família como raiz da sociedade”, de 

Pierpaolo Donati, sob uma perspectiva sociológica, a família é um bem relacional 

primário, posto que a sociedade é construída a partir dela.  

Conforme Glanz (2005), as mudanças nas famílias remontam ao 

progresso científico e econômico iniciado no passado, a partir da Revolução 

Industrial. A alteração do modo de produção gerou a necessidade de adequação 

dos costumes. A revolução tecnológica, com o desenvolvimento da eletrônica, 

facilitou a comunicação, o que afetou diretamente as famílias. Tais alterações nas 

vidas das pessoas suscitou a libertação das mulheres, encetando a percepção de 

igualdade entre os gêneros masculino e feminino. Em menção à Mary Ann Glendon, 

Glanz (2005) levanta outros fatores que contribuíram para a alteração das famílias, 

dentre os quais o surgimento da riqueza (acúmulo de bens), o declínio da religião, 

as mudanças no papel social feminino e o controle do processo de reprodução.  

Casey (1992) explica que as mudanças sociais alteraram o status das 

crianças, ou seja, a sociedade passou a ter um olhar mais minucioso no que diz 

respeito aos cuidados e à educação dos menores. Com a igualdade de tratamento 

entre filhos havidos ou não do casamento, este perdeu a função de legitimar a prole. 

A facilitação dos divórcios e o reconhecimento das uniões estáveis como família 

modificaram a antiga hierarquia de autoridade entre homem e mulher. O até então 

chamado pátrio poder se transformou no poder parental, exercido por ambos os 

pais, em igualdade de condições.  

Sob outro prisma, Perrot (1991) explica que foi a Revolução Francesa o 

marco diferenciador entre os ambientes público e privado, cenário em que surgiu a 

valorização da família e o início da diferenciação dos papéis sexuais entre homens 

políticos e mulheres domésticas.  

No mesmo período, sob a influência dos ideais da Revolução Francesa, 

Hunt (1991) confronta as tensões entre direitos individuais, família e controle do 

Estado, especialmente pelo fato de o divórcio ter sido instituído pela primeira vez na 

França, por ocasião da Revolução. As ideias liberais admitiam que o casamento, 

por ser um contrato entre as partes, poderia ser rompido e o Estado passou a 
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substituir a Igreja nas soluções de questões familiares. Já naquela época, na 

França, se admitia que tanto o homem quanto a mulher pudessem pleitear o 

divórcio. Relevante ressaltar que nos muitos divórcios concedidos na França à 

época, raras eram as lides sobre a guarda dos filhos, o que se deve ao fato de que 

daqueles casais franceses que enfrentavam o divórcio, poucos tinham filhos ainda 

menores, e também porque os pais e os Tribunais sequer consideravam os filhos 

como parte da família. 

Lima (2013) aponta a universalidade da família como um aspecto 

inerente à sua essência, argumentando que a família é natural, e não histórica, ou 

seja, é inerente aos agrupamentos humanos, independentemente do tempo ou 

lugar, tanto é que a noção de consanguinidade só surge depois da formação dos 

primeiros grupos sociais. Logo, a família é uma constante nas várias sociedades. 

As diferenças existentes em sua composição e no modo de convivência entre seus 

membros são resultado da diversidade das influências que sofre de acordo com as 

conjunturas sociais, políticas, culturais e econômicas de cada momento. Daí se 

pode entender a família como uma construção social.   

Como a família se transforma de acordo com as modificações das 

práticas sociais e dos costumes de cada época, se altera, por consequência, o papel 

social dos pais na vida dos filhos.  

Para uma melhor compreensão das mutações que sofreram a relação 

entre pais e filhos nas diferentes fases históricas e assim se chegar à compreensão 

acerca da relevância da guarda compartilhada, há de se examinar as mudanças 

sofridas pelos grupos familiares ao longo dos séculos, sendo esse o objetivo da 

utilização do método histórico na primeira etapa deste trabalho. 

Conforme Roudinesco (2003), a definição de família deve ultrapassar o 

ponto de vista antropológico, devendo ser conformada também a análise histórica 

e de como se deram as mudanças que caracterizam o que chama de desordem. 

Ressalta que a palavra família se refere a diferentes realidades, mas, latu sensu, 

sempre foi definida como um grupo de pessoas ligadas entre si ou pelo casamento 

ou pela filiação ou, ainda, pela sucessão dos indivíduos descendendo uns dos 

outros.  
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Como atesta Maluf (2010), o termo família provém do latim famulus, que 

significa grupo de escravos ou servos pertencentes ao mesmo patrão, ou seja, uma 

ideia bem distante do atual conceito do termo. Percebe-se que a ideia de família 

sofreu severas alterações ao longo da História, modificando-se de acordo com a 

mudança dos ideais sociais, das inovações econômicas, científicas e dos costumes. 

Portanto, a análise histórica das famílias nos permite afirmar que a noção 

atual do instituto é inteiramente diversa daquela de tempos atrás. Vivenciamos um 

momento de desenvolvimento social e jurídico no qual se tem ampliado 

constantemente o conceito do que vem a ser família e o que veio a implicar em 

mudanças profundas no exercício da parentalidade. E, conforme Lima (2013, p. 31) 

“Fazendo-se presente em diferentes sociedades, a família assume, ao sabor das 

particularidades culturais, sociais econômicas ou políticas, uma multiplicidade de 

feições”. 

Para Glanz (2005), hoje a família deixou de ser uma mera estrutura, os 

indivíduos passaram a fazer família e não mais apenas morar numa estrutura 

existente. Assim se situam o indivíduo e a família na sociedade pública e particular, 

expressando o dever entre membros de uma mesma família, uns para com os 

outros.  

Conforme já visto em Roudinesco (2003, p. 13), existem grupos 

familiares em praticamente todas as sociedades humanas, até mesmo naquelas 

com diferentes hábitos sexuais e educativos daqueles mais tradicionalmente 

considerados, “(...) a família, ao repousar sobre a união mais ou menos duradoura 

e socialmente aprovada de um homem e uma mulher e de seus filhos, é um 

fenômeno universal, presente em todos os tipos de sociedade”.  

Assim, pode-se dizer que sendo a família um ajuntamento social primário 

— o mais antigo agrupamento humano conhecido —, o homem só nasce em razão 

da sua existência. 

Da análise feita até o momento depreende-se que o grupo ao qual se 

denomina família tanto sofre quanto exerce influência sobre as pessoas e 

instituições de seu tempo. São pessoas que podem se unir a partir de um ancestral 

comum, de um matrimônio, de uma adoção, de uma amizade ou de quaisquer 

outros sentimentos que os transforme em família, mas nem sempre foi assim.  
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Logo, a família desempenha um papel fundamental no desenvolvimento 

e na manutenção da saúde e no equilíbrio emocional de seus membros e, 

consequentemente, na saúde social. 

 

1.1 A Família Antiga 
 

Conforme dito anteriormente, as famílias, a despeito dos vários modos 

como se apresentam, existem desde os tempos primórdios.  

Na Idade Antiga, se considerada a chamada Antiguidade Clássica, 

usando-se como exemplo a civilização romana, a família seguia um modelo 

patriarcal, patrimonial e matrimonial. Patriarcal por ser centrada na figura masculina 

de um chefe de família, enquanto provedor dos demais e tomador de decisões. 

Patrimonial, porque o cerne das uniões entre as pessoas era o interesse em 

aumentar o poder e o patrimônio, e matrimonial por serem as famílias reconhecidas 

como tal unicamente constituídas unicamente pelo matrimônio. 

No tocante à figura dos filhos, ensina Glanz(2005), remontando aos 

povos mais antigos, que os fenícios jogavam os seus ao fogo; ao passo que nas 

civilizações grega e romana filhos podiam ser vendidos pelos pais, pois valiam de 

acordo com o que poderiam produzir: o pai romano tinha poder de decisão sobre a 

vida e a morte de sua mulher e filhos. 

Veyne (2009, p. 21) explica que na Roma Antiga o nascimento de um 

romano não era apenas um fato biológico, mas também o resultado de uma decisão 

do chefe de família em designar-se pai: 

 

Em Roma, um cidadão não "tem" um filho: ele o "toma", "levanta" (tolkre); 
o pai exerce a prerrogativa, tão logo nasce a criança, de levantá-la do chão, 
onde a parteira a depositou, para tomá-la nos braços e assim manifestar 
que a reconhece e se recusa a enjeitá-la. 
 

 No Direito Romano, o pater era aquele que se denominava pai de uma 

criança, sendo que a filiação biológica era desconsiderada, caso não houvesse a 

designação pelo gesto ou pela palavra, nos ensinamentos de Roudinesco (2003).  

Veyne (2009) traz que os recém-nascidos da Roma Antiga não eram 

criados por seus pais, mas eram confiados a uma nutriz mulher que os amamentava 
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e a um nutridor que exercia a função de um pedagogo, passando-lhes os primeiros 

ensinamentos. Junto aos genitores, os jovens eram levados apenas em eventos 

sociais. 

Já Roudinesco (2003) aduz que o pai da Idade Antiga não era o pai 

procriador (não era essencial o vínculo biológico, mas tão somente sua declaração 

de vontade). Ser pai tinha como efeito reunir e fundir as duas funções da 

paternidade: a da nomeação e a da transmissão do sangue ou da raça.  

Logo, na Idade Antiga, não havia como ideário de formação de família 

qualquer base eudemonista, ou seja, o objeto de união entre parentes era o 

fortalecimento econômico e não qualquer forma de afeto. Inexistiam os conceitos 

de afeição, paixão, amor. 

Vale lembrar o peso da religião na família da Idade Antiga. Leciona Amin 

(2010, p. 5) que os laços familiares nas civilizações antigas se estabeleciam 

também pelo culto às religiões. Lembra que o pater familiae não só cumpria o papel 

de autoridade familiar, mas também religiosa, ressaltando que a religião não 

formava a família, mas ditava suas regras e estabelecia direitos, sendo, portanto, a 

família uma associação religiosa e não natural. 

 Ainda segundo a doutrinadora acerca da posição dos filhos na Idade 

Antiga, na Grécia, em Esparta, as crianças eram entregues pelos pais a um Tribunal 

do Estado, que detinha o poder de decidir sobre suas vidas, elegendo apenas 

aqueles saudáveis e fortes para se tornarem guerreiros. O sacrifício de crianças 

doentes, malformadas e deficientes era prática comum no Ocidente Antigo no qual 

somente os hebreus proibiam aborto e sacrifício de filhos, permitindo, entretanto, 

sua escravização.  

  

1.2 A Família Medieval 

 

Avançando para a Idade Média, conforme Robl Filho (2010), com o modo 

de produção feudal em evidência, o homem deixa de ser um representante atuante 

somente na esfera pública e passa a deter um certo controle na vida privada dos 

demais. O cerne de preocupação das famílias passa a ser, além da questão 

patrimonial, a manutenção da linhagem, ou seja, havia ali um interesse em manter 
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o patrimônio nas mãos de um determinado grupo de pessoas que se ligavam por 

vínculos sanguíneos. Contudo, nesse momento, ainda não se pensava em vínculo 

familiar com base em afeto. 

Como os grupos familiares medievais da Europa eram formados a partir 

de interesses econômicos, as relações afetivas entre cônjuges e entre pais e filhos 

não eram condição necessária à formação das famílias.  

E, apesar de ser percebida uma certa evolução do pensamento humano 

com relação à Antiguidade, a família da Idade Média ainda trazia traços fortes 

daquela da Idade Antiga, com características de uma família patriarcal, patrimonial 

e matrimonial. A diferença era que o homem medieval passara a selecionar mais os 

seus parentes. 

De acordo com Cambi (1999, p. 176), 

 

[...] a família medieval é um organismo pouco estruturado, em estreita 
contiguidade e continuidade com toda a vida social, na qual os problemas 
educativos também tem escassa estruturação e pouca centralidade: a 
família cria os filhos, destina-os a um papel na sociedade, controla-os de 
modo autoritário, mas não os reveste de cuidados e de projetos, não os 
põe no centro da vida familiar, entrelaçando-os num tecido educativo 
minucioso e orgânico (como ocorrerá na família burguesa moderna). 

 

 Na Idade Média, a ideia do casamento estava estreitamente ligada à 

manutenção dos bens familiares, que deveriam ser preservados dentro de um 

mesmo grupo. Sendo assim, mulheres e crianças não tinham um papel de destaque 

na eleição dos membros das famílias: eram sempre os chefes que tomavam as 

decisões. Tal qual antes (Idade Antiga), a maternidade e a infância não tinham valor, 

as mães delegavam às camponesas pobres o trabalho de cuidar dos filhos. O dever 

de amamentação era desempenhado pelas amas-de-leite e as crianças eram 

mantidas sob os cuidados de terceiros até que pudessem ser integradas às 

atividades domésticas, ou seja, as crianças medievais não recebiam um tratamento 

específico proporcional à sua vulnerabilidade.  

Ariès (2009) comprova a pouca importância relegada às crianças com a 

pouca expressão artística de figuras infantis da época, revelando que até por volta 

do século XII, a infância não era percebida nas obras de arte medievais, o que não 
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considera o doutrinador que tenha sido atribuída à incompetência ou à falta de 

habilidade, mas à falta de lugar para a infância no mundo.  

As famílias da Idade Média eram, por assim dizer, verdadeiras 

negociações entre os patriarcas, que defendiam seus interesses políticos e 

econômicos. Nessa fase medieval, o valor do trabalho era bem perceptível. A 

iconografia da época, conforme ensina Ariès, revela a importância dada ao ofício na 

Idade Média e o valor sentimental que as pessoas atribuíam ao trabalho. Logo, 

crianças seriam seres improdutivos, o que explica a pouca importância de seu papel 

social.  

Como alinha Formigoni (2017), “Na sociedade medieval, a criança 

representa um papel social mínimo, chegando a ser considerada ao nível dos 

animais, pois a mortalidade infantil era elevada e isso desfavorecia a relação de 

afeto entre crianças e adultos”. 

Ariès (2009) faz menção à falta de afeição dos pais para com as crianças 

na fase medieval, quando eram conservadas em casa até cerca de nove anos de 

idade e então colocadas em casas de outras famílias para fazerem o serviço braçal, 

sendo chamados de aprendizes, o que comprova a importância dada ao trabalho 

na época. Vale ressaltar, ainda, conforme o mesmo autor, que "O único serviço que 

durante muito tempo se pôde conceber, o serviço doméstico, não implicava 

nenhuma degradação e não despertava nenhuma repugnância".  

Sendo a mão de obra artesanal na Idade Média, o serviço ao qual se 

impunha o aprendizado às crianças era o único conhecido, a aprendizagem infantil 

se resumia aos serviços da casa; ao passo que a educação se resumia ao 

conhecimento e desempenho de tarefas domésticas. Os ensinamentos passados 

às crianças eram as próprias atividades domésticas, já que, além de não haver 

profissões propriamente ditas, não havia uma separação entre vida profissional e 

vida particular. Era, então, por meio dos serviços domésticos que se educava as 

crianças e essa tarefa não era dos pais, mas de terceiros que delas cuidavam até 

que ficassem adultas. 

Resta perceptível, pela descrição do tratamento dado às crianças 

medievais, que a troca de valores não estava associada à relação entre pais e filhos, 
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mas deslocada destes. As atribuições e o convívio eram realizados por terceiros, 

com quem as crianças tinham mais convívio do que com seus próprios genitores.  

Não que houvesse, na época, uma total falta de sentimentos dos pais 

para com os filhos, o que havia era uma diferente concepção do que era uma família, 

não embasada na relação de amor e afeto, mas numa percepção de necessidade 

de manutenção de uma linhagem.  

Para Ariès (2009), a criança era retirada do convívio de sua família desde 

muito cedo, nem sempre voltando depois de adulta. Logo, não havia meios para 

que a família pudesse alimentar um sentimento mais profundo entre pais e filhos, o 

que não significava ausência de amor dos pais para com seus filhos. Porém, o 

apego dos pais pelos filhos era medido pela contribuição que as crianças traziam à 

obra comum e ao estabelecimento da família. Por isso, a família medieval era uma 

realidade moral, social, mais do que sentimental.     

A partir do século XV, a realidade das famílias começou a se modificar 

lentamente, o que se pôde perceber pelo aumento da frequência escolar. A escola 

passou a ocupar um papel social mais ostensivo: um maior número de crianças 

passou a frequentá-la. Desde então, se começou a perceber a maior preocupação 

dos pais em participar da vida de seus filhos de um modo mais próximo, de manter 

com eles mais contato durante a infância. Essa substituição da aprendizagem 

doméstica (em famílias de terceiros) pela escolar resultou numa aproximação entre 

as famílias e as crianças, do sentimento da família e de infância, tornando a criança 

o centro da família.   

Amin (2010) ressalta o crescimento da religião cristã na Idade Média e 

atribui a isso o início de reconhecimento de direitos das crianças e adolescentes, 

pois começava-se a defesa de direito à dignidade para todos, inclusive menores. O 

catolicismo começava a atenuar as relações entre pais e filhos, inclusive aplicando 

penalidades aos pais que abandonassem ou expusessem seus filhos. Mas ainda 

havia discriminação para com os filhos havidos fora do casamento, uma vez que a 

família só era assim considerada a partir de um matrimônio.  
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1.3 A Família Moderna 

 

Chegando à Idade Moderna, aumentaram as interferências entre a vida 

pública e a vida privada. Para Ariès (2009, p. 164), “Os progressos do sentimento 

da família seguem os progressos da vida privada, da intimidade doméstica”.  

Com a valorização do ambiente privado em detrimento do público, o 

homem passou a sofrer menos influências de grupos externos (trabalho, festas, 

orações) e enxergar mais espaço para a família em sua vida. Para o doutrinador, 

esses ambientes externos, de certo modo, alienavam e manipulavam o pensamento 

dos homens da época, impedindo que realizassem e comandassem suas relações 

humanas internas, pois, quando se está muito aberto para o mundo exterior, não se 

consegue desenvolver o sentimento de família Ariès (2009, p. 164). 

Corroborando o mesmo raciocínio, Lucas e Ghisleni (2017) afirmam que 

quanto mais individualistas forem as sociedades e as relações humanas, mais o 

amor será considerado uma fonte de felicidade.  

Aríès (2009, p. 164) diz que “Por muito tempo, as condições da vida 

quotidiana não permitiram esse entrincheiramento necessário da família, longe do 

mundo exterior”, entendendo que a distância das crianças de suas famílias em seus 

primeiros anos de vida impedia os pais de perceberem o seu poder familiar. Nesse 

contexto, que chama de "existências densas e coletivas", não havia lugar para um 

setor privado, ou seja, a papel social da família era o de garantir a transmissão do 

patrimônio e da linhagem e metaforiza utilizando os conceitos de força centrífuga e 

centrípeta, referindo-se às forças sociais e familiares, alegando que a partir do 

século XVII, passou a haver entre elas um equilíbrio, tornando possível o 

nascimento da família moderna.  

Essa evolução do pensamento humano fez nascer sentimentos voltados 

para a igualdade entre os indivíduos e a valorização da dignidade da pessoa 

humana e, desta feita, passou-se a questionar a extrema autoridade paterna, a 

participação materna na vida dos filhos e o papel da criança na família.   

Serejo (1999) entende que evolução das famílias segue o 

desenvolvimento social e econômico de cada época e explica que entre a família 

patriarcal romana e família nuclear houve o que chamou de uma “tendência à 
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valoração dos aspectos afetivos da convivência familiar”, ou seja, o reconhecimento 

de sentimentos como mote de relações familiares, sentimentos capazes de conferir 

sentido e sustentação ao casamento. 

Para Glanz, a libertação feminina veio como consequência dessas 

alterações nos cotidianos das pessoas. A partir de então se passou a perceber uma 

maior conscientização de que homens e mulheres são iguais e, assim, houve entre 

os parceiros uma distribuição mais equânime de papéis.  

Com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França, 1789), 

pela primeira vez se proclamavam as liberdades e os direitos fundamentais do 

homem. Seu artigo 4º, evidencia a exaltação da liberdade naquele momento 

histórico: 

 

Declaração de direitos do homem e do cidadão - 1789: 
Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o 
próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da 
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser 
determinados pela lei. 

  

Sob essa influência iluminista, a autoridade paterna começou a ser cada 

vez mais questionada. Consoante Roudinesco (2003, p. 29), “A dominação do pai 

permaneceu, portanto, constante até o final do século XIX, a despeito da grande 

ruptura da Revolução de 1789, que lhe deu golpe de misericórdia”.  

Em virtude da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a figura 

do pai passou a ser submetida também à lei e aos novos direitos adquiridos. Por 

isso, a natureza do casamento foi afetada e deixou de ser um pacto indissolúvel 

para tornar-se um contrato livremente consentido entre um homem e uma mulher, 

com base no amor e enquanto este durar. 

Sob a ótica de Perrot (1991), após Revolução Francesa, houve uma 

transição, na qual se pode perceber uma maior delimitação entre as esferas pública 

e privada. Nesse momento, a crescente valorização da família e a percepção dos 

papéis sexuais diferentes colocava o homem numa posição de ser político e a 

mulher relegada ao ambiente doméstico. E embora a família ainda se apresentasse 

patriarcal, havia certa limitação aos poderes do pai.  
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Consoante Roudinesco (2003), a partir do século XVIII a família ocidental 

foi desafiada pela irrupção do feminino, que ameaçava a soberania divina do pai, 

na qual foi baseada durante séculos, questionando o antigo poder patriarcal. Nesse 

momento a família passou a ser uma célula biológica que concedia lugar central à 

maternidade.   

Assim, no final do século XVIII, o espaço doméstico se mostrou mais 

definido, o homem passou a dedicar-se mais aos seus entes próximos. O ideal de 

família começou a valorizar entre seus membros o querer, a atração entre eles, 

totalmente inverso aos elementos que as constituíam nas Idades Antiga e Média.  

Essa nova fase abriu portas para novos modelos de família, embasados 

em novos preceitos morais, valorizando mais o afeto, a espiritualidade e a 

assistência recíproca entre os familiares. Houve um redimensionamento no papel 

dos pais na vida dos filhos e passou a existir um olhar mais atencioso ao dever de 

cuidado, que começou a considerar atividades educacionais e recreativas aos 

menores.  

Como afirma Glanz, a modernidade mais recente modificou os papéis 

dos gêneros dentro e fora das famílias, alterando as ideias sobre o lugar da criança 

e do que seja a infância, numa revisão dos laços íntimos e da comunidade. 

Os novos elementos, afeto e felicidade, começaram a fazer parte da 

motivação de constituição das famílias, passando a ocupar papel de importância na 

compreensão das mudanças pelas quais passavam. Essa modificação social foi 

transformando as famílias em núcleos que substituíam a formalidade pela 

afetividade, que reconheciam a divisão de tarefas domésticas e, principalmente, que 

começavam a ratear com o Estado a responsabilidade sobre os descendentes.  

A valorização da família, aos olhos da sociedade, exigiu do Estado a 

obrigação de intervir mais nas relações privadas.  

Perlberg (1994) observa uma maior preocupação do Estado para com a 

família, do final do século XVIII para o início do século XIX, às voltas da Revolução 

Industrial, na Inglaterra, com o surgimento de várias instituições filantrópicas, que 

tinham o fito de atuar como agentes de controle social, buscando minimizar as 

diferenças entre classes sociais, manipulando as massas.  Aponta também que na 

Inglaterra do século XIX, a inserção da mulher no mercado de trabalho teve como 
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consequências, dentre outras, a exaustão e o excesso de trabalho femininos, o que 

chegou a provocar aumento do número de natimortos. Ali, já se identificava a 

necessidade de aliviar o peso da maternidade, uma vez que as crianças eram 

cuidadas pelas mães, e não pelo Estado. Nesse período, a legislação inglesa 

passou a ser mais direcionada às crianças, demonstrando que a infância tomava 

um lugar social nunca antes percebido.  

Como se demonstra, significativas foram as mudanças ocorridas com as 

famílias ao longo dos séculos na transição da Idade Antiga para a Moderna: aquela 

família oriunda de uma sociedade rural, que mantinha raízes patriarcais e fechadas, 

foi se transformando numa família própria de uma sociedade industrial, na qual se 

podia sonhar com uma mobilidade social. 

Na análise de Roudinesco (2003), o nascimento do sentimento como elo 

entre membros da família distingue três grandes períodos em sua evolução. Numa 

primeira fase, que chama de tradicional, a família tem como fim assegurar a 

transmissão de um patrimônio, há uma ordem imutável e submetida a uma 

autoridade patriarcal que imita a monarquia de direito divino. Numa segunda fase, 

há a família moderna, que passa a usar uma lógica afetiva, cujo modelo se pode 

perceber a partir do final do século XVIII até meados do século XX, possuindo como 

pano de fundo o amor romântico, admitindo a reciprocidade dos sentimentos e os 

desejos carnais no casamento e, ao mesmo tempo, acolhendo uma divisão de 

tarefas entre cônjuges, fazendo dos filhos sujeitos cuja educação deve ser 

assegurada pela nação. É nesse momento, que a atribuição da autoridade passa a 

ser dividida entre o Estado e os pais, e entre os pais e as mães. Somente a partir 

do século XX, na década de 1960, quando surge a chamada família contemporânea 

ou pós-moderna, se percebe com mais facilidade indivíduos (casais) em busca de 

relações íntimas ou realização sexual, em uniões mais duradouras. A partir daí, com 

o aumento do número de divórcios, separações e recomposições conjugais, a 

transmissão da autoridade vai se tornando cada vez mais problemática.  
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1.4 A Família Contemporânea ou Pós-Moderna 

 

O século XX foi marcante como um período de fortes transformações na 

estrutura das famílias da família romana antiga, embora ainda se percebesse a 

submissão de mulheres e filhos aos pais (homens), e da Idade Média, mesmo com 

os resquícios do caráter sagrado do casamento.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela 

Organização das Nações Unidas em 1948, reconheceu, em seu artigo 161, em nível 

mundial, a liberdade do homem na concepção de sua família, consagrando-a como 

núcleo natural e fundamental da sociedade.  

Foi na década de 1960 que as transformações tomaram corpo e a 

modernização do comportamento humano deu destaque às sensações. Liberdade 

e igualdade passaram a ser os pressupostos nas uniões matrimoniais. Razões 

religiosas não eram mais suficientes a manter as relações fracassadas entre os 

casais e como consequência, houve um aumento no número de divórcios. 

Desse modo, a proteção estatal ao indivíduo e à família, já identificada 

desde início do século, teve de ir se ajustando à nova realidade, sendo o Direito de 

Família alvo de significativas adequações legislativas e jurídicas.  

 Glanz, acerca das modificações no âmbito do Direito de Família, observa 

que as alterações nesse ramo do Direito foram mais acentuadas a partir dos anos 

1960 e que ocorreram em diversos países, sendo um fenômeno universal o 

movimento generalizado influenciado pela Declaração Universal de 1948.  

Nesse sentido, explica Nancy Andrighi (2013, p. 09), que 

 

o Direito de Família talvez seja, dentro do Direito Privado, o ramo mais 
permeável aos influxos da evolução social, circunstância que, se de um 
lado, traduz-se em ganhos na cidadania, de outro, coloca em xeque as 
fórmulas tradicionalmente preconizadas para a solução das controvérsias. 
 

 
1 Artigo 16: Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade 
ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Têm direitos iguais em 
relação ao casamento, a sua duração e a sua dissolução. O casamento não será válido senão com 
o livre e pleno consentimento dos nubentes. A família é o núcleo natural e fundamental da 
sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. 
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Hironaka (2013), destaca a mudança dos homens, dos seus 

grupamentos sociais, das instituições, dos institutos jurídicos, das famílias e, 

consequentemente, das relações familiares. Surge assim uma família eudemonista, 

contrapondo as relações baseadas em afeto, em sentimento com as pressões 

econômicas e sociais.  

No século XXI, cada vez mais, se aceitam e se repetem os novos modos 

de convivência, assim entendidos como famílias: casamentos sucessivos, casais 

sem filhos, produções independentes, madrastas/padrastos e enteados, netos e 

avós, adoção por casais homoafetivos e várias outras que se unem por laços de 

afetividade.  

Para Farias e Rosenvald (2008), os valores que inspiram a sociedade 

contemporânea divergem totalmente da concepção tradicional de família. A 

sociedade moderna impõe um modelo familiar descentralizado, democrático, 

igualitário e despatrimonializado. O escopo da família vem a ser a solidariedade 

social e as demais condições necessárias ao aperfeiçoamento e ao progresso do 

homem. O núcleo familiar passa a ser regido pelo afeto e, assim, a evolução da 

família está atrelada ao avanço do homem e da sociedade, que se modifica 

conforme as novas conquistas da humanidade e descobertas científicas. Daí não 

se admitir que a ideia de família se mantenha submetida a ideias estáticas, presas 

a valores do passado nem a suposições incertas do futuro.  

Para Diniz (2008), o princípio da igualdade jurídica entre cônjuges e 

companheiros fez desaparecer o poder marital, substituindo a autocracia do chefe 

de família por um sistema no qual as decisões concernentes à família hão de ser 

tomadas de comum acordo pelos conviventes (casal). Os tempos atuais impõem 

que os consortes tenham os mesmos direitos e deveres, o que demonstra que o 

patriarcalismo não se enquadra na época atual. Decorre disso que o poder de 

família, hoje, se traduz numa autoridade conjunta e indivisível de ambos os cônjuges 

ou companheiros, não havendo mais a submissão legal da mulher ao homem. O 

que há é a equivalência de papéis, a responsabilidade pela família cabe ao casal. 

As modificações estruturais da família trouxeram a percepção da infância 

no seio da família, que começa a ser percebida. Para Glanz (2005), a modernidade 

recente exige uma mudança nos papéis dos gêneros dentro e fora das famílias, 
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novas ideias sobre o lugar da criança e do que seja a infância e uma revisão dos 

laços íntimos e da comunidade. 

Para Lucas e Ghisleni (2017), a descoberta da infância exerceu papel 

fundamental para que o afeto fosse considerado relevante nas relações familiares, 

haja vista que os filhos deixaram de ser objetos dos pais e passaram a ser 

considerados sujeitos. Assim, a partir daí é que os filhos passam a reclamar mais 

do que só atenção e cuidado dos pais e passam a exigir amor como uma 

necessidade pedagógica e psicológica para seu bem-estar e desenvolvimento. 

Nesta senda, com relação aos filhos, Simionato e Oliveira (2003), 

 

reportando-se às modificações internas nas funções domésticas que se 
revelaram entre homens e mulheres, destacam a vulnerabilidade infantil 
nesse novo cenário: Na tradicional divisão de tarefas dentro do lar ocorrem 
modificações importantes: com o trabalho fora de casa, decorrente da 
inserção feminina no mercado de trabalho, o tempo da mulher para o 
cuidado dos filhos foi diminuindo e o homem foi mudando seu espaço no 
interior da família, assumindo inclusive tarefas antes tipicamente 
femininas. 
 

Para Hironaka (2013), a despeito de todas a mutações sofridas, a família 

de hoje não é melhor nem pior que a família do passado, mas certamente muito 

diferente dos modelos antecedentes e de suas estruturas de poder e de afeto.  

O que se vê é que a família de hoje, embora multifacetada, carrega uma 

atenção especial à infância e conserva o caráter de dever de cuidado, de ambiente 

de proteção, de responsabilidade conjunta dos pais e do Estado para com os filhos.  

No Brasil, o efeito das mudanças sociais sobre as famílias pode ser 

percebido pelas alterações legislativas que foram surgindo ao longo das décadas, 

o que ser analisado desde o Brasil Colonial até os dias de hoje no tópico que segue.  

 

1.5 Avanços da legislação brasileira no tocante às famílias. 

 

As modificações na família brasileira seguiram o curso natural da 

História, sofrendo as mesmas influências aparecidas ao redor do mundo. Contudo, 

algumas particularidades acerca do tema merecem destaque no cenário nacional.  

O Brasil Colônia, segundo ensina Costa (1986), vivia praticamente 

relegado à própria sorte, vez que os dirigentes da Corte Portuguesa permaneciam 
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a maior parte do tempo na Europa preocupados apenas com a extração das 

riquezas da colônia, que era explorada sem qualquer contrapartida. Não eram 

implementadas aqui quaisquer políticas públicas em benefício da população local. 

Mas, com o desenvolvimento da burguesia no Brasil, a sociedade passou a 

enxergar seu espaço e discordar do modo de exploração aplicado.  

Ademais, as transformações pelas quais passava a sociedade brasileira 

na época, vieram acompanhadas de altos índices de mortalidade infantil e de 

precárias condições de saúde dos adultos, exigindo do Estado um olhar mais 

atencioso para a saúde física e mental das famílias. 

No cenário do Brasil Colonial, o ser humano, enquanto criança, também 

não era o principal objeto de desejo da família, pois a esta interessava um humano 

adulto, que pudesse herdar seus bens, levar adiante seu trabalho e enriquecê-la.  

Segundo Amin (2010), no Brasil Colonial mantinha-se o respeito à figura 

do pai como autoridade máxima da família e a ele era dado o direito de castigar 

seus filhos, mesmo que isto lhes causasse lesões ou, até mesmo, morte. 

Freire (1989) considerou que as crianças até o século XIX foram 

prisioneiras do papel social de filhos. Só recentemente é que crianças passaram a 

ser vistas como seres frágeis, delicados e que mereciam o desvelo absoluto dos 

pais. Na família colonial, a criança era ignorada e subestimada e, por isso, a ela não 

era dado o direito de usufruir o afeto dos pais, hoje considerado indispensável e 

essencial ao seu desenvolvimento físico e emocional. 

Compreende Costa (1986, p. 12), que somente “A partir da terceira 

década do século passado [século XIX], a família começou a ser mais incisivamente 

definida como incapaz de proteger a vida de crianças e adultos”, apontando ainda 

que "(...) Na família conjugal moderna os pais dedicam-se às crianças com um 

desvelo inconcebível nos tempos coloniais” (COSTA, 1986, p. 15). 

Comparando os relacionamentos estabelecidos entre pais e filhos no 

período colonial com o moderno, destaca Costa que naquele, os filhos assumiram 

uma posição instrumental dentro da família, no sentido de ser secundária: as 

crianças não eram a razão de ser da agregação familiar; os filhos eram tratados 

como os demais parentes, não detinham nenhuma atenção especial de seus pais, 

eram valorizados de acordo com os interesses do poder paterno. O pai colonial 
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detinha o poder de decisão e monopolizava os interesses das mulheres e dos filhos. 

Cabia às mães a função do afeto com os filhos, comportamento bastante diverso 

dos pais modernos (COSTA, 1986, p. 12). 

Hironaka (2013, p. 28), mostra que as mudanças ocorridas no perfil da 

família brasileira foram mais significativas na segunda metade do século XX, e que 

em decorrência de fatores como urbanização, implementação de energia elétrica, 

absorção de costumes europeus trazidos pelos portugueses e influências culturais 

por conta da imigração, o afeto passou a ser fazer presente dos elos familiares, o 

que implicou na reformulação dos papéis de homem e mulher tanto no âmbito 

doméstico como no mercado de trabalho.  

Desse modo, o ordenamento jurídico brasileiro retratava aquela realidade 

social vigente no início de século XX. O Código Civil de 1916 só reconhecia um 

único formato de família: a patriarcal, inspirada numa estrutura familiar da classe 

social e econômica dominante. Naquela época, o tratamento jurídico dispensado à 

família brasileira consistia numa unicidade de modelo familiar tutelado pelo sistema 

jurídico, que ignorava a existência de estruturas familiares diversas. 

Segundo Carbonera (2013), o Código Civil de 1916 continha um formato 

único de família, inspirado na classe socioeconômica dominante no final do século 

XIX, composta de senhores de engenho e fazendeiros. O resultado prático disso, 

foi um alcance bastante restrito da norma, uma vez que aquela classe de senhores 

e fazendeiros representavam uma parcela mínima da população. 

Ainda sobre o Código Civil de 1916, Carbonera o considera como um 

sistema normativo que representava o capitalismo colonial no campo das relações 

civis, o qual buscava uma segurança jurídica que só seria encontrada com as 

restrições dos aspectos formativos e caracterizadores das famílias. Por isso, o 

tratamento jurídico da família só atingia aquele modelo legítimo, oriundo do 

casamento indissolúvel, patriarcal, hierarquizado, que não dissociava a relação 

conjugal da filiação legítima. Então, o nascimento de uma família que pudesse ser 

considerada legítima só ocorria com a realização de um matrimônio, o que deixava 

os demais casos à margem do sistema jurídico.  

Freire (1989) aponta que no período compreendido entre 1916 e 1988, 

ou seja, entre o Código Civil vigente à época e a Constituição Federal atual, o 
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modelo jurídico de família foi sendo transformado em momentos distintos por leis 

ordinárias que ora tratavam da condição feminina na relação conjugal, ora dos 

filhos, o que contribuiu para a descaracterização do modelo de família patriarcal. 

De acordo com Amin (2010, p. 06): “A Constituição da República do Brasil 

de 1937, permeável às lutas pelos direitos humanos, buscou, além do aspecto 

jurídico, ampliar o horizonte social da infância e juventude, bem como dos setores 

mais carentes da população”. 

Na década de 1940, prossegue a preocupação do legislador, mas as 

políticas públicas aplicadas à infância ainda focavam no aspecto correcional 

(conduta de menores infratores), e não afetivo. No entanto, sob a influência dos 

movimentos pós-guerra que levaram a Organização das Nações Unidas a elaborar 

a Declaração dos Direitos do Homem (1948) e a publicar a Declaração dos Direitos 

da Criança (1959), o Estado passou a voltar suas políticas para o desenvolvimento 

de ações de cunho tanto social quanto jurídico. Assim, iniciou-se uma tendência de 

elaboração de políticas de proteção integral a crianças e adolescentes. 

No que tange à relação entre pais e filhos, também na década de 1940, 

se pode perceber um avanço quando se passou a admitir (embora timidamente) o 

reconhecimento de filhos adulterinos. Alguns indícios, nesse sentido podem ser 

identificados no texto original da Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949, que tratava 

do reconhecimento de filhos ilegítimos: 

Art. 1º Dissolvida a sociedade conjugal, será permitido a qualquer dos 
cônjuges o reconhecimento do filho havido fora do matrimônio e, ao filho a 
ação para que se lhe declare a filiação. 
Art. 2º O filho reconhecido na forma desta Lei, para efeitos econômicos, 
terá o direito, a título de amparo social, à metade da herança que vier a 
receber o filho legítimo ou legitimado. 
Art. 3º Na falta de testamento, o cônjuge, casado pelo regime de separação 
de bens, terá direito à metade dos deixados pelo outro, se concorrer à 
sucessão exclusivamente com filho reconhecido na forma desta Lei. 
Art. 4º Para efeito da prestação de alimentos, o filho ilegítimo poderá 
acionar o pai em segredo, de justiça, ressalvado ao interessado o direito à 
certidão de todos os termos do respectivo processo. 
Art. 5º Na hipótese de ação investigatória da paternidade terá direito o 
autor a alimentos provisionais desde que lhe seja favorável a sentença de 
primeira instância, embora se haja desta interposto recurso. 
Art. 7º No Registro Civil, proibida qualquer referência à filiação ilegítima de 
pessoa a quem interessa, far-se-á remissão a esta Lei. 
Art. 9º O filho havido fora do matrimônio e reconhecido pode ser privado 
do amparo social, assegurado por esta Lei nos mesmos casos em que o 
herdeiro excluído da sucessão, ou pode ser deserdado (arts. 1.595 e 1.744 
do Código Civil). 
 



32 

 
 

Mas, apesar do progresso com relação ao reconhecimento de filhos 

havidos fora do casamento, ainda se fazia distinção entre filhos legítimos e 

ilegítimos, violando o que mais tarde se reconheceria como dignidade humana.  

Quanto às mulheres, Carbonera ressalta que “um aspecto a ser 

considerado para esta análise diz respeito à construção de um espaço mais 

participativo no âmbito da relação conjugal” (2013, p. 15).   

As mudanças sociais e econômicas vividas pela sociedade brasileira 

permitiu o ingresso das mulheres no mercado de trabalho, fossem elas casadas ou 

não, o que alterou sua forma de participação no grupo familiar (CARBONERA, 

2013). 

Em 27 de agosto de 1962, veio a Lei 4.121, que alterou o artigo 233 do 

Código Civil de 1916 e que ficou conhecida como Estatuto da Mulher Casada, 

momento em que a mulher passou oficialmente a colaborar com o interesse comum 

do casal e dos filhos quando passou o dispositivo a determinar que “O marido é o 

chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no 

interesse comum do casal e dos filhos”. 

Naquele momento houve uma quebra num ponto específico no 

paradigma patriarcal, ou seja, a mulher passou a interferir no gerenciamento do 

patrimônio familiar, como expressa forma de mitigação do poder do homem na 

família (CARBONERA, 2013). 

Sendo fato que situações de reconstrução familiar existiam, embora não 

formalmente admitidas, foi promulgada a Lei 6.515, de 26 de dezembro de 1977, 

conhecida como a Lei do Divórcio, enfrentado muitas críticas e tabus, 

principalmente religiosos. Com o divórcio, reconheceu-se legalmente a 

recomposição das famílias, admitindo-se novos matrimônios às pessoas 

divorciadas. 

Até o final da década de 1970 um casal brasileiro que contraísse núpcias 

teria que permanecer sob esse vínculo jurídico pelo resto da vida. Até então, 

somente se aceitava o chamado desquite, pelo qual ao casal era permitido se eximir 

dos deveres matrimoniais de manutenção da sociedade conjugal e de coabitação 

poderiam terminar e os bens poderiam ser partilhados, mas não era permitido um 

novo matrimônio. Assim, a Lei do Divórcio representou um passo à frente nesse 
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exercício da liberdade de relacionar-se, mas as conquistas foram graduais: primeiro 

passou a ser permitido apenas um novo casamento, mediante a exigência de 

separação judicial prévia.  

O avanço na conceituação de família se evidenciou, com mais ênfase, 

com a Constituição Federal de 1988, que positivou uma nova concepção de núcleo 

familiar, iniciando a composição de um novo cenário jurídico regido pelos preceitos 

de igualdade e liberdade e dignidade da pessoa humana, relevante marco da 

mudança do paradigma da família. 

Serejo (1999) chama a atenção para o enfoque dado pela Constituição à 

família, que traz em seu texto o termo por dezesseis vezes, não se restringindo aos 

artigos 226 e 227, que tratam sobre elas especificamente. 

A Carta Magna de 1988 passou a incluir a concepção da família num 

novo cenário, focado na igualdade, liberdade e dignidade da pessoa humana, 

principal marco da mudança do paradigma da família, como aduz Farias e 

Rosenvald: 

[…] ancorada nos valores constitucionais e caracterizada como uma 
realidade presente, antecedendo, sucedendo e transcendendo o 
fenômeno exclusivamente biológico (compreensão setorial), a família 
ganhou uma dimensão mais ampla, espelhando a busca da realização 
pessoal de seus membros (2008, p. 60). 

 

Foi também a Constituição de 1988 que acabou com a restrição ao 

número de casamentos e divórcios. Aos casais passou a ser permitido casar e 

descasar quantas vezes desejassem, mas ainda, com a exigência da separação 

judicial prévia e o período mínimo de dois anos para o divórcio direto. 

Dias (2010) afirma que a família a que se refere a Constituição Federal 

de 1988 é aquela que faz valer no seu seio a dignidade dos seus integrantes como 

forma de garantir a felicidade individual de cada um. 

Ensinam Lucas e Ghisleni que com a Constituição Cidadã de 1988, “o 

direito passa a preocupar-se com a figura mais vulnerável das relações, dentre as 

quais é possível citar a criança e o adolescente. Corolário lógico desta nova 

realidade é o fato de que não basta a prestação alimentar ou material (2017, p. 

108)”. 
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Desse modo, após a Constituição de 1988, ficou impossível não atrelar 

a dignidade da pessoa humana, um de seus fundamentos, aos direitos 

fundamentais da criança que, apesar de incapaz, não pode ter seus direitos 

ofuscados pelos adultos. 

Segundo Dias (2012), “o ponto de vista estrutural e comportamental das 

famílias mudou de acordo com o decorrer dos anos, se adequando às novas facetas 

sociais consequentemente alterando as leis abrangentes”. 

Assim, as mudanças sociais nas famílias brasileiras tinham que ser 

perseguidas por constantes valorações e adequações legislativas, foi o que se viu. 

Nesse sentido, referindo-se ao ordenamento brasileiro, ilustra a doutrina que “A 

evolução pela qual passou a família acabou forçando sucessivas alterações 

legislativas (DIAS, 2008, p. 30)”. 

Como se sabe, a Constituição de 1988 transformou os paradigmas do 

ordenamento jurídico pátrio. A influência dos movimentos internacionais pós-guerra 

abriu os olhos do legislador nacional para implementar políticas que olhassem mais 

para o indivíduo e menos para o patrimônio, o que acabou por atingir a infância e a 

juventude (AMIN, 2010). 

No ano de 1990 adveio o que se pode considerar o marco legal do 

reconhecimento da criança e do adolescente como núcleo central da família, 

demonstrando o interesse do Estado em garantir sua proteção integral: a Lei nº 

8.069, de 1994, Estatuto da Criança e do Adolescente, mais conhecido como ECA. 

 

Coroando a revolução constitucional que colocou o Brasil no seleto rol das 
nações mais avançadas na defesa dos interesses infanto-juvenis, para as 
quais as crianças e jovens são sujeitos de direitos, titulares de direitos 
fundamentais, foi adotado o sistema garantista da doutrina da proteção 
integral (AMIN, 2010, p. 09). 
 

Sendo o estudo aqui delineado sobre a guarda compartilhada, não se 

pode deixar de dar um maior destaque ao Estatuto da Criança e do Adolescente, 

que representa a tradução da Doutrina da Proteção Integral em formato de política 

pública.  

Referido Estatuto veio para garantir os direitos das crianças e dos 

adolescentes no Brasil, corroborando os preceitos constitucionais de 1988, 

dispondo sobre a proteção integral a crianças e adolescentes, e atribuindo deveres 
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ao Estado e aos cidadãos responsáveis pelos menores. Destarte, o Estatuto não 

é mera recomendação moral, mas sim regulamentação jurídica, positivada, 

garantidora de proteção integral, direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, de cumprimento do dever de assegurar a crianças e adolescentes saúde 

física e psicológica. 

Pini (2015), considera que o movimento social e político trilhado no Brasil 

na década de 1970 buscava aniquilar o modo vexatório, humilhante e coisificado 

com que eram tratados a infância e a adolescência. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente rompeu com o paradigma anterior do Código de Menores de 1979, sob 

o manto do qual as crianças eram objetos de intervenção judicial. Com o Estado 

Democrático de Direito e o reconhecimento da necessidade de proteção integral às 

crianças e adolescentes concretizados pela Constituição de 1988, o ECA foi o 

desfecho entre aquela e a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 

aprovada pela ONU em 1989. O ECA reafirmou o valor das crianças e dos 

adolescentes como seres humanos, respeitando sua condição de sujeitos de 

direitos, reconheceu a infância como uma continuidade do povo, da família e da 

espécie humana, estabeleceu os deveres do Estado, da sociedade em geral, da 

comunidade e da família para com esses menores, garantindo-lhes condições para 

seu pleno desenvolvimento.  

Para Gadoti, o  ECA foi fruto de muitas lutas da sociedade civil brasileira 

e sua criação deve-se muito ao Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 

e à promulgação da Constituição Federal de 1988, que distribui entre a família, a 

sociedade e o Estado a responsabilidade com relação à efetivação dos direitos das 

crianças e dos adolescentes. 

Entende Amin (2010) que o termo Estatuto é bastante apropriado à Lei 

nº 8.069/90, uma vez que esta agrega um conjunto de direitos fundamentais 

indispensáveis à formação integral da criança e do adolescente, indo muito além 

das regras de direito material. O ECA seria a implantação da própria doutrina da 

proteção integral em forma de política pública, na qual crianças e adolescentes 

deixam de ser objetos de proteção assistencial para tornarem-se titulares de direitos 

subjetivos.  
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Após o ECA, outras situações fáticas ocorridas no seio das famílias foram 

se fortalecendo no que diz respeito à sua regulamentação. Leis como a de nº 8.971, 

de 1994 e a Lei nº 9.278 de 1996, repetida pelo Código Civil de 2002, em seu artigo 

1.723, reconheceram mais direitos aos companheiros que viviam em união estável, 

demonstrando maior interveniência do Estado nas relações informais entre os 

casais.   

Contudo, embora discretos, ainda havia certos limites e restrições ao 

reconhecimento das uniões estáveis como família, uma vez que a lei ainda exigia 

que nessas uniões houvesse convivência pública, que fossem contínuas e 

duradouras e que estabelecidas com o objetivo de constituição de família. 

Em 2007, com o advento da Lei nº 10.441 de 04 de janeiro de 2007, que 

alterou o Código de Processo Civil vigente, passou a ser admitida a separação 

judicial e o divórcio consensual pela via administrativa, facilitando ainda mais o 

desfazimento do casamento. 

No ano seguinte, a Lei nº 11.698 de 13 de junho de 2008, que alterou o 

Código Civil de 2002, revelou a preocupação do legislador em definir e regular mais 

especificamente a questão da guarda compartilhada, demonstrando o interesse 

estatal na proteção à criança associada ao convívio entre pais e filhos.  

A Emenda Constitucional nº 66, de 13 de julho de 2010, trouxe mais um 

avanço ao ampliar ainda mais o espectro da liberdade, facilitando a dissolução do 

casamento, suprimindo a exigência da separação judicial por um ano e da 

separação de fato por mais de dois. 

Também no ano de 2010, em 26 de agosto, foi publicada a Lei nº 12.318, 

que cuida da prática de alienação parental, embasada em conceitos emprestados 

da Psicologia. Nesse sentido, o diploma legal veio garantir o direito fundamental da 

criança e do adolescente a uma convivência familiar saudável, corroborando a 

importância da criança para a família e para a sociedade. 

Há de sempre se reforçar que orientando essas modificações 

legislativas, trazidas para facilitar a extinção do vínculo conjugal está a Constituição 

Federal de 1988, que realizou novos moldes de família, reconhecendo a união 

estável entre homem e mulher como entidade familiar, preconizando a facilitação da 

sua conversão em casamento e, ainda, incluindo no conceito de família aquelas 
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monoparentais2. Nesse novo contexto de família, influenciado diretamente pelos 

preceitos constitucionais, percebe-se que foram considerados os critérios 

principiológicos e se atribuiu efetiva relevância ao elemento afeto (affectio familiae). 

Complementando todo a acervo doutrinário e legislativo já apresentado, 

o Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, ao julgar a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) nº 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº 132, reconheceu a união estável entre casais do mesmo 

sexo, dando interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 1.723 do atual 

Código Civil Brasileiro, entendendo que devem ser desconsiderados do texto legal 

quaisquer interpretações ou significados que impeçam o reconhecimento da união 

entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, tendo em vista que 

depreciação da união estável homoafetiva, comparada àquela entre homem e 

mulher, colide com o inciso IV do artigo 3º da Constituição Federal.   

Ante a análise feita até aqui, o que se depreende é que, hodiernamente, 

o conceito de família, extremamente alargado no Brasil, não cabe mais naquele 

modelo convencional, no qual a família era somente aquela baseada nos laços do 

matrimônio, composta de mãe, pai e filhos num mesmo lar. Diante disso, é dever do 

Estado zelar pela preservação dos membros dessas famílias. 

Em suma, a despeito de quaisquer modificações ocorridas no seio das 

famílias, não se discorda que, seja qual for a configuração familiar reconhecida, 

família deve ser um âmbito que inspire segurança e proteção à criança, que precisa 

da presença dos pais, ou de quem desempenhe esse papel, para seu bom 

desenvolvimento psíquico. 

Nesse sentido Denise Perissini da Silva, fazendo menção ao que 

preleciona Rosane Mantilla de Souza, citada em sua obra, descreve:  

 

[...] a família humana é uma estrutura de cuidado, o que implica não apenas 
em cuidar e proteger, mas também socializar, permitir que alguém se 
desenvolva como membro de seu grupo social. Então é preciso refletir 
acerca da melhor maneira de se oferecer esse cuidado, por meio de 
estruturas (familiares ou não) menos hierárquicas, mais fluidas e 
complexas que a família conjugal (2010, p. 119). 

 
2 Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. [...] § 4º Entende-se, 
também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. 
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No que tange à guarda compartilhada, é essencial fazer destaque à Lei 

nº 13.058 de 22 de dezembro de 2014, que tratou de modo mais cuidadoso desse 

instituto, aperfeiçoando a Lei nº 11.698, de 2008, que até então tratava da matéria.  

Percebe-se uma adequação legal aos novos comportamentos sociais, 

que exigiram uma novação legislativa sobre a guarda dos filhos para melhor 

assegurar o direito da criança e do adolescente a um ambiente familiar equilibrado.  

Analisando mais detalhadamente a redação atual dos artigos 1.583 e 

1.584 do Código Civil, vemos que no caput do 1.583 os dois modelos de guarda, 

unilateral e compartilhada, foram mantidos e especificados como os dois 

reconhecidos pelo ordenamento brasileiro.  

No parágrafo primeiro do mesmo artigo 1.583 permaneceu a redação da 

legislação de 2008, na qual o legislador trouxe os conceitos legais de guarda 

unilateral e de compartilhada. Aqui, considerou a guarda compartilhada como sendo 

a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres de ambos os pais 

no exercício do poder familiar. 

 O parágrafo segundo do artigo 1.583, introduzido pela Lei nº 

13.058/2014, inova no sentido de inserir no código as expressões tempo de convívio 

de forma equilibrada e interesse dos filhos. Ressalta-se que nesse dispositivo o 

legislador usa o termo equilibrada, lembrando que equilíbrio não é sinônimo de 

igualdade, bem como leva em conta o interesse dos filhos, o que nos leva a concluir 

que a guarda compartilhada está claramente embasada no princípio do melhor 

interesse da criança, que será abordado com mais profundidade mais adiante, e a 

expressão utilizada pelo legislador, qual seja, convívio equilibrado, preserva o 

interesse dos filhos mesmo que a convivência entre os pais não seja exatamente 

igualitária, mas equilibrada.  

O que se quer dizer é que os filhos podem, mesmo em caso de guarda 

compartilhada, conviver mais tempo com um dos pais, sem que isso descaracterize 

a divisão de direitos e deveres de ambos, sempre priorizando o melhor interesse do 

menor.  

No parágrafo terceiro do referido artigo, também uma inovação da Lei nº 

13.058/2014, implantou um critério para a fixação da base de moradia dos filhos, 

mais uma vez com fulcro no princípio do melhor interesse da criança. Destaca-se 
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que com essa determinação, restou claro que a guarda compartilhada pode sim, ser 

determinada a pais que residem em locais diferentes, desmanchando por completo 

a ideia de que guarda compartilhada é divisão equânime de tempo entre os pais. 

Divisão de responsabilidade não enseja necessariamente a convivência igualitária.  

Continuando o exame detalhado na nova Lei, o parágrafo quinto, ainda 

do artigo 1.583, diz que na guarda o unilateral a supervisão dos interesses do filho 

é obrigação do não guardião, e não apenas um direito, e garante ao genitor não 

guardião o direito de acesso a informações ou prestação de contas de assuntos 

relacionados à saúde e educação dos filhos. Tal dispositivo é demonstração da 

maior intervenção do Estado na família, abordada anteriormente.   

No que toca ao artigo seguinte, artigo 1.584, o texto da Lei nº 11.698 de 

2008 foi mantido no caput, nos incisos I e II e no parágrafo primeiro. Permanecem 

vigentes os dispositivos que tratam do requerimento consensual pelos pais de 

guarda compartilhada (inciso I) e da decretação desta pelo juiz em casos nos quais 

houver necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo 

necessário ao convívio com ambos os pais.  

Há, ao nosso ver, uma incoerência do texto legal, precisamente no inciso 

II, posto que trata de decretação de guarda compartilhada pelo juiz (imposição desta 

modalidade de guarda) por conta da necessidade de tempo necessário de convívio 

com ambos os pais. Ora, já se sabe que a guarda compartilhada não implica 

necessariamente a divisão equânime de tempo de convivência (mas de tempo de 

convívio equilibrado de acordo com o interesse do menor) com ambos os pais, 

portanto não deveria ser colocada como fundamento de decisões judiciais que a 

imponham. 

 A necessidade de convivência com ambos os pais é um direito 

fundamental e não se restringe àqueles que detém a guarda compartilhada. A 

guarda unilateral não retira do não guardião o direito de convivência com os filhos. 

Portanto, o texto atual dos artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil pode ser o 

responsável pela dificuldade de compreensão da natureza do instituto da guarda 

compartilhada, que inclusive deve ser explicada às partes pelo juiz, conforme 

ordena o Código em seu artigo 1583, §1º.  



40 

 
 

Os parágrafos segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto do artigo 1.584 e 

o artigo 1.585 foram todos inseridos pela Lei nº 13.058/2014, trazendo 

especificações mais detalhadas sobre a guarda compartilhada, sendo a maior 

novidade a preterição da compartilhada sobre a unilateral que está no parágrafo do 

artigo 1.583, nos casos em que não houver consenso entre os pais. 

Em suma, a mudança legislativa decorrente da nova lei tornou a guarda 

compartilhada a regra, devendo ser aplicada a guarda unilateral apenas em casos 

excepcionais.  

A despeito da divergência de interpretações que podem vir a ser dadas 

à guarda conjunta, não se discorda que qualquer que seja o molde de família, há de 

existir nele cuidado e ajuda mútuos entre seus membros, vez que dentre as 

inúmeras funções da família está a de garantir a sobrevivência do ser humano, por 

meio da transmissão de valores e afeto para que possa se educar e reproduzir 

esses valores, dando continuidade biológica e social à estrutura familiar.  

Para tanto, a guarda compartilhada como meio de exercício efetivo da 

parentalidade é instrumento fundamental na manutenção das famílias nos moldes 

atuais. 

O estudo da guarda compartilhada será desenvolvido de modo mais 

aprofundado no capítulo seguinte. Antes, porém, faz-se mister uma análise de 

alguns conceitos essenciais à sua melhor compreensão. 
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2. PROTEÇÃO JURÍDICA À FAMÍLIA 

 

Lembra Gama (2008, p. 186) que “o Direito é um fenômeno social, 

cultural e histórico, sendo influenciado, como tal, pelos valores e aspirações 

vigentes em um determinado momento espaço-temporal e pela experiência de vida 

daquele que o aplica”. 

Os movimentos revolucionários mundiais, as ideias iluministas, a 

Revolução Industrial e a Francesa passaram a reconhecer a liberdade e a igualdade 

do ser humano, principalmente no que toca à formação das famílias, dando ensejo 

à necessidade de proteção estatal a estas.  

Em nível internacional, Serejo (1999, p. 25) retrata os reflexos dessa 

proteção, que certamente forçaram a abordagem constitucional do tema no Brasil, 

destacando a ocorrência de eventos internacionais como a Declaração Universal 

dos Humanos de 1948, O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU 

de 1966, O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da 

ONU de 1966, Convenção Americana de Direitos Humanos- Pacto de San Jose da 

Costa Rica de 1969 e a Convenção sobre a Eliminação de todas as Formas de 

Discriminação contra a Mulher de 1979. 

Sob essa nova perspectiva, refletida no ordenamento jurídico brasileiro, 

passou-se a perceber uma fundamentação diferente no bojo das famílias, uma 

demanda afetiva, ligada à dignidade humana. Portanto, a família que atendia à sua 

função social passou a atender a seus membros e a suas necessidades, revertendo 

os moldes anteriores.  

O presente estudo é relevante porque aborda as relações de poder no 

que toca às famílias, tanto no sentido interno (poder nas famílias) como externo 

(poder das famílias) e se torna base para análise de sua função social e 

consequente proteção jurídico-estatal. 

Lima (2013) aduz que a família deixou de aprisionar seus membros, 

percebendo-os como seres mais dignos e merecedores de importância, adequando-

se à nova ordem constitucional. A função social da família, portanto, passa a ser a 

de atender à efetividade dos direitos fundamentais, fundamentados na dignidade 

humana. 
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Antes da Constituição Federal de 1988, o Código Civil Brasileiro limitava-

se a normatizar sobre a família matrimonial, pois esta era a única reconhecida como 

família pelo Estado (SEREJO, 1999, p. 31). 

Foi somente após a Constituição de 1988, que se percebeu a 

constitucionalização do Direito de Família, que, como ensina Serejo (1999, p. 31), 

demonstra a sensibilidade do constituinte, o qual percebeu os anseios da 

sociedade, a evolução das relações sociais e o dinamismo das relações familiares. 

Outra consequência dessa nova percepção de família movimentou a 

discussão dos juristas no sentido de determinar se o Direito de Família estaria no 

âmbito do direito público ou privado, confrontando a liberdade de constituir famílias 

dentro nos novos moldes (direito privado) e a dignidade humana tutelada pelo 

Estado (direito público). 

Segundo Serejo (1999), há nesse novo prisma de família um rompimento 

com as ideias de patrimonialização e matrimonialização decorrentes das relações 

familiares que antes sustentavam as famílias, presentes na legislação civil. A 

Constituição de 1988, quando passa a tutelar a proteção à família, inclui em seu rol 

princípios e institutos norteadores da família e instala um novo sistema de princípios 

e critérios interpretativos de avaliação das relações familiares. 

Diante da percepção de que o Direito Constitucional embasa o Direito de 

Família, os princípios constitucionais do Direito de Família passaram a objeto de 

estudo e sofreram diferentes divisões, o que se abordará no tópico a seguir. 

 

2.1 Princípios orientadores do Direito de Família e da Infância 

 

Lobo (2018), ao abordar a proteção jurídica à família, elenca os princípios 

aplicáveis ao Direito de Família considerando dois deles como princípios 

fundamentais: o da Dignidade da Pessoa Humana e Família e o da Solidariedade 

Familiar. Como princípios gerais, elenca seis: igualdade familiar, liberdade familiar, 

responsabilidade familiar, afetividade, convivência familiar e melhor interesse da 

criança. 

Bittar (1994), considerada a época na qual fora realizada a análise,  

distinguiu de modo um pouco diverso esses princípios: família como base da 
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sociedade; casamento como elemento formalizador da família; igualdade das partes 

na sociedade conjugal; dissolubilidade do vínculo matrimonial; identificação dos 

direitos fundamentais da criança, do adolescente e do idoso; igualdade de direitos 

entre filhos; proteção à entidade familiar. 

Em outra classificação, Carvalho (2018) assim os separa: dignidade 

humana, afetividade, liberdade, igualdade jurídica entre cônjuges e companheiros, 

igualdade e isonomia dos filhos, melhor interesse da criança e do adolescente, 

paternidade responsável e planejamento Familiar e proteção ao idoso. 

Pereira (2012) elenca dez princípios norteadores do Direito de Família, 

iniciando pelo da dignidade humana, o qual considera um macroprincípio, sendo os 

demais: monogamia, melhor interesse da criança e do adolescente, igualdade e 

respeito às diferenças, autonomia e menor intervenção estatal, pluralidade de 

formas de famílias, afetividade, solidariedade, responsabilidade e paternidade 

responsável. 

A despeito das diferentes classificações atribuídas aos princípios que 

norteiam o Direito de Família, alguns pontos de intersecção são encontrados entre 

elas, em especial no que tange a dignidade humana, solidariedade, afetividade e 

melhor interesse do menor, os quais serão abordados com maior ênfase devido à 

maior relação que guardam com o tema da guarda compartilhada. 

 

2.1.1 Princípio da Dignidade Humana 

 

Acerca da dignidade humana enquanto princípio constitucional e sua 

aplicação no Direito de Família, Lobo (2018) compreende-a como um núcleo 

existencial comum a todas as pessoas, destacando que a família há de ser um 

espaço comunitário por excelência, no qual se deve prezar por uma existência digna 

e uma vida em comunhão. Compara a família patriarcal (na qual considera que a 

cidadania era inerente apenas à pessoa do chefe e que mulheres e filhos tinham 

seus direitos negados) com a família atual, cujo equilíbrio entre o privado e o público 

garante a dignidade dos membros da família. Nesta senda, no que toca aos filhos, 

faz menção ao artigo 227 da Constituição Brasileira, que expressamente se refere 

à dignidade como direito da criança, do adolescente e do jovem e como dever da 
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família, sociedade e Estado, dando-lhe absoluta prioridade. Complementa o autor 

dizendo que dignidade “Não é um direito oponível apenas ao Estado, à sociedade 

ou a estranhos, mas a cada membro da própria família (2018, p. 56)”.  

 

2.1.2 Princípio da Solidariedade Familiar 

 

Sobre a solidariedade familiar, também considerada por Lobo como 

princípio fundamental, traduz-se num resultado do predomínio do individualismo, 

que se iniciou nos primeiros anos da Modernidade e se estende até hoje. Como na 

Idade Antiga o homem era pensado apenas como parte do todo social e não visto 

como indivíduo, não se concebia a ideia de um direito subjetivo. Já na Era Moderna, 

quando o homem passa a ser o objeto do Direito, se inicia a ideia de um direito 

subjetivo. Na fase contemporânea, surge a necessidade de um equilíbrio entre os 

espaços público e privado e a solidariedade emerge como fator de composição dos 

direitos subjetivos.  

O doutrinador aponta, ainda, o princípio da solidariedade na Constituição 

de 1988 no Capítulo VII, intitulado Da Família, da Criança, do Adolescente, do 

Jovem e do Idoso; ao passo que, quanto à legislação infraconstitucional, aponta 

algumas normas do Código Civil Brasileiro que entende serem fruto da 

solidariedade, destacando-se: comunhão de vida instituída pela família (artigo 

1.513), adoção (artigo 1.618), poder familiar (artigo 1.630), mútua assistência moral 

e material e colaboração entre cônjuges e companheiros na direção da família 

(artigos 1.566, 1.567 e 1.724), participação patrimonial para a manutenção da 

família (artigo 1.568), tratamento entre companheiros na união estável (artigo 

1.724), concorrência de bens no sustento da família (artigo 1.568), regime de 

comunhão de bens na união estável (artigo 1.640 e 1.725), dever alimentar entre 

membros da família (artigo 1.694) e irrenunciabilidade dos alimentos (artigo 1.700).    

Pereira, compartilhando do mesmo entendimento de Lobo no que tange 

à solidariedade, afirma-a como mais do que um dever moral, compaixão ou virtude, 

enxergando-a, tal qual como Lobo, como princípio jurídico, após a Constituição de 

1988. Alerta que sendo um princípio constitucional, a solidariedade está 

implicitamente presente em outros artigos do texto constitucional (artigos 226, 227 
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e 230 da Constituição de 1988), exatamente porque nasce do dever de cuidado 

para com o outro e pode ser vista como resultado do fim do individualismo jurídico 

que se via no início da Idade Moderna, quando a preocupação central era o 

patrimônio. Numa comparação com a Idade Antiga, o professor lembra que, àquela 

época, não existia a ideia de direitos subjetivos porque o homem era apenas fatia 

do todo social. Somente na Idade Moderna o indivíduo passou a ser o centro da 

emanação de direitos e, por isso, o direito subjetivo tomou a posição central no 

ordenamento jurídico. Conclui dizendo que no Mundo Contemporâneo, onde se 

busca alcançar um equilíbrio entre os espaços público e privado, a solidariedade 

passa a ser fundamento dos direitos subjetivos (PEREIRA, 2012, p. 224).  

 

2.1.3 Princípio da Igualdade Familiar 

 

Sobre o princípio da igualdade familiar, entende Lobo que foi dentre todos 

os princípios o que mais afetou o Direito de Família, abarcando a igualdade entre 

homem e mulher, entre filhos havidos ou não nos casamentos e entre as diferentes 

entidades familiares. Aparece na Constituição de 1988, no artigo 226, caput, 

revelando um tratamento igualitário aos diversos moldes de família, inexistindo no 

texto qualquer restrição quanto à proteção à família.  

Serejo considerou que a igualdade entre cônjuges trouxe vitórias que 

implicaram em diversas consequências no mundo moderno, sua visão, datada de 

1999, era de que as consequências dessa igualdade não teriam sido absorvidas 

pelo Direito de Família. 

Ocorre que atualmente, mais de duas décadas depois, ainda se 

percebem consequências dos conflitos ocorridos por conta dessa igualdade. 

Exemplo disso é a discussão objeto do presente estudo: a guarda compartilhada, 

que resguarda direitos e deveres iguais a ambos os pais de participação na vida 

dos filhos.  

No mesmo artigo 226, §5º, tem-se a igualdade reconhecida entre homem 

e mulher, enquanto no artigo 227, §6º, vê-se a igualdade aplicada aos filhos, sejam 

eles biológicos, adotados, havidos ou não no casamento.  
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2.1.4 Princípio da Liberdade Familiar 

 

Com relação ao que Lobo chama de princípios gerais, o primeiro por ele 

apontado é o da liberdade familiar, algo que contraria os antigos moldes de 

hierarquia no seio da família. Passa a haver uma maior autonomia das formações 

e decisões internas das famílias. As mudanças legislativas no Brasil, anteriormente 

citadas, como por exemplo a Lei do Divórcio corroboram o cenário demonstrado.  

 

2.1.5 Princípio da Afetividade 

 

Quanto ao princípio da afetividade, este não se confunde com o afeto, 

possuindo relação estreita com os princípios da convivência familiar e da igualdade 

entre os cônjuges, companheiros e filhos. O artigo 1.593 do Código Civil revela 

indícios desse princípio quando reconhece como parentesco tanto o natural 

(biológico), quanto o civil. A Lei nº 13.058/2014, que trata da guarda compartilhada, 

serve como meio legislativo de intervenção estatal que fortalece o dever de 

afetividade, com o fim de garantir a convivência de ambos os pais e reduzir os 

conflitos (LOBO, 2018). 

Presente também na classificação de Carvalho (2018), o princípio da 

afetividade estaria implícito no texto constitucional, servindo como elemento 

agregador e inspirador da família. Trata-se de um princípio amplo que envolve, além 

dos cônjuges, todos os membros dos diversos modelos de família e substitui o 

formalismo do casamento pela afeição quando trata do elemento motivador da 

existência de uma família. A existência da família deixou de depender de razões 

econômicas, da subserviência da mulher e da legitimidade dos filhos. Logo, a família 

passou a ser mantida por laços afetivos. Destaca ainda, fazendo menção à Maria 

Berenice Dias, que embora palavra afeto não venha explícita no texto da 

Constituição, foi acolhido o princípio da afetividade como meio de garantir a 

proteção constitucional à família. 

Também discorrendo sobre o princípio da afetividade, Pereira lembra as 

mudanças ocorridas no seio das famílias, onde as mulheres romperam com as 

barreiras do lar e se inseriram no mercado de trabalho, provocando a necessidade 
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do compartilhamento das tarefas domésticas com os homens, surgindo um novo 

modo de pensar a paternidade. Logo, as motivações econômicas perderam lugar 

para as afetivas no que tange às ligações familiares. 

 

A partir do momento em que a família se desinstitucionaliza para o Direito 
– ou seja, que ela não mais se faz relevante enquanto instituição-, e que a 
dignidade humana passa a ser o foco da ordem jurídica, passa-se a 
valorizar cada membro da família e não a entidade familiar como 
instituição. Isto porque passou a vigorar a ampla liberdade de construir ou 
de desfazer os laços conjugais, não sendo mais necessário viver junto até 
que “a morte nos separe” (PEREIRA, 2012, P. 213). 

 

Tartuce (2018) lembra que se tornou comum na doutrina contemporânea 

afirmar que o afeto tem valor jurídico e assim foi elevado à condição de princípio 

geral. Destaca ainda que para fins de delimitação conceitual, afeto não se confunde 

com amor, pois significa interação entre pessoas, podendo ser positiva ou negativa. 

Afeto positivo é amor, o negativo é o ódio, e ambos estão presentes nas relações 

familiares. 

O direito à vinculação do laço afetivo, assim denominado por Teixeira 

(2009), se insere claramente na proteção integral versada pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente, assim como nas garantias constitucionais inerentes ao tema. 

Daí, porque as relações desfeitas têm implicado na necessidade cada vez mais 

crescente de se recorrer ao Poder Judiciário para a resolução de conflitos que 

dizem respeito ao cotidiano das famílias. 

 

2.1.6 Princípio da Responsabilidade Familiar 

 

No que tange ao princípio da responsabilidade familiar, Lobo explica que 

não se trata de responsabilidade por atos negativos passados, como se dá na 

responsabilidade civil, e sim cuida de condições de vida dignas para gerações 

futuras. 

Tratando-se de responsabilidade familiar, vale trazer à nossa análise o 

conceito de parentalidade, ou seja, do papel dos pais para com os filhos. Assim, a 

parentalidade é um vínculo jurídico existente entre pais e filhos (biológicos ou não), 

que acarreta direitos e obrigações. 
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Teixeira destaca a importância do sentimento de parentalidade, 

desassociando-a da situação relacional entre os pais, afirmando que “[…] a 

sagrada relação parental é desatrelada de definição dos rumos da conjugalidade 

dos pais, garantindo aos filhos o direito à vinculação do laço afetivo com ambos os 

genitores, mesmo após o fim da vida em comum (TEIXEIRA, 2009, p. 110)”. 

 

2.1.7 Princípio da Convivência Familiar 

 

Acerca do princípio da convivência familiar, Lobo o traduz como “a 

relação afetiva diuturna e duradoura entretecida pelas pessoas que compõem o 

grupo familiar, em virtude de laços de parentesco ou não, em um ambiente comum 

(2018, p. 73)”, entendendo que família exige um espaço (seja ele físico ou não) de 

acolhimento e proteção entre seus membros, principalmente voltado às crianças. 

O Código Civil revela sua proteção ao direito de convivência no artigo 

1.513, coibindo a intervenção do Estado na comunhão de vida instituída pela família. 

Também a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (artigo 9.3) prevê como 

um desses direitos o de manter relações pessoais e contato direito com ambos os 

pais (LOBO, 2018, p. 76). 

 

2.1.8 Princípio do Melhor Interesse da Criança 

 

Já sobre o princípio do melhor interesse da criança, Lobo enfoca o papel 

da criança na atualidade, que norteia a aplicação do direito, diferente de tempos 

atrás quando os pais eram o centro das decisões. 

 

No direito brasileiro, o princípio encontra fundamento essencial no art. 227, 
que estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar 
à criança e ao adolescente “com absoluta prioridade” os direitos que 
enuncia. A Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que tem 
natureza supralegal (segundo parâmetro utilizado pelo STF no RE 
404.276) no Brasil desde 1990, estabelece em seu art. 3.1 que todas as 
ações relativas aos menores devem considerar, primordialmente, o 
“interesse maior da criança” (2018, p. 76). 

 

Maciel (2010), sob a ótica do Direito da Criança e do Adolescente, vai 

buscar as origens históricas do princípio do melhor interesse, lembrando o instituto 
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protetivo do direito anglo saxônico chamado parens patriae, segundo o qual o 

Estado outorgava para si a guarda daqueles considerados juridicamente limitados. 

Demonstra que tendo sua importância reconhecida, o princípio do melhor interesse 

foi adotado na Declaração dos Direitos da Criança em 1959, pela Convenção 

Internacional Sobre os Direitos da Criança e incorporado pela Constituição Federal 

de 1988, no artigo 227. Trata-se, portanto, de um princípio orientador determinante 

da primazia das necessidades da criança e do adolescente como critério de 

interpretação da lei, resolução de conflitos e elaboração de regras futuras.   

Passadas as considerações acerca dos princípios que orientam o 

Direito de Família, passemos à uma análise do Poder Familiar, essencial à 

compreensão do instituto da guarda. 

 

2.2 O Poder Familiar 

 

Encetar um estudo sobre guarda carece, ao nosso ver, de uma prévia 

abordagem sobre o poder familiar, haja vista que a guarda exercida pelos pais (ou 

por quem cumpre a função), que é nosso objeto de estudo, é uma demarcação de 

poderes atribuídos pelo poder familiar. Como informa Rosa, o estudo da guarda 

prescinde da abordagem sobre o conceito de poder familiar (2013, p. 13). 

O poder familiar é também chamado de autoridade ou responsabilidade 

parental, uma denominação mais atual e adequada ao antigo pátrio poder, 

considerando os novos conceitos jurídicos e sociais trazidos pela nova ordem 

constitucional no que diz respeito à família.  

Acerca do poder familiar, Groth (2016) considera que seja um meio de 

as crianças terem garantido o direito de serem assistidas pelos pais. A autora 

conceitua o poder familiar como um conjunto de direitos e deveres dos pais para 

com os filhos menores e não emancipados e seus bens. Demonstra as 

modificações sofridas pelo instituto desde o Direito Romano, quando era chamado 

patria potestas, até a atualidade, onde se lê autoridade parental.   

Complementa a autora informando que a terminologia poder familiar 

apareceu no Código Civil de 2002 e não foi bem aceita pelos juristas porque 

manteve a ideia de poder dos pais para com os filhos, não sendo essa a vertente 
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da Constituição Federal, a qual entende o menor como sujeito de direitos e não 

mero objeto dos pais, e que o termo autoridade parental, já utilizado em outros 

países, foi trazido ao ordenamento brasileiro pela Lei de Alienação Parental (Lei nº 

12.318/2010). A expressão autoridade parental, portanto, abandona o caráter ainda 

patriarcal da expressão Poder Familiar. 

Maciel (2010) afirma que a despeito da denominação inapropriada, é 

certo e indiscutível que o poder familiar adquiriu feições modernas e se 

desvencilhou daquele modelo de família patriarcal do direito romano e da chefia da 

sociedade conjugal pelo homem e exemplifica com o artigo 21 do ECA, que prevê 

a divisão igualitária de tarefas entre os pais. 

Guimarães (2016) compreende o Poder Familiar como um conjunto de 

direitos e deveres entre genitores e filhos, sendo uma via onde os filhos devem 

respeito, atenção e obediência aos pais, enquanto estes possuem o dever de 

cuidado e atendimento às necessidades dos menores. São deveres decorrentes 

da parentalidade. 

Voltando à Idade Antiga, abordada no capítulo anterior, Elias (1999) 

lembra que o pátrio poder (leia-se, poder familiar), representava para seu detentor 

um poder absoluto, segundo o qual o pai podia dispor inclusive sobre a vida e a 

morte dos filhos. O pátrio poder se reverteu no direito de exercer determinadas 

funções visando a proteção dos filhos, direito esse que há de ser exercido a bem 

dos filhos.  

O doutrinador, fazendo alusão a Washington de Barros Monteiro3, afirma 

que o pátrio poder constitui um conjunto de deveres com base nitidamente 

altruística. Conclui dizendo que esse poder pode ser definido como um “conjunto de 

direitos e deveres em relação à pessoa e aos bens dos filhos menores e não 

emancipados com a finalidade de propiciar o desenvolvimento integral de sua 

personalidade (ELIAS, 1999, p. 06)”. 

Com a igualdade entre os cônjuges e companheiros e os novos modelos 

de famílias surgidos, a expressão pátrio poder tornou-se incongruente com a 

realidade da proteção integral dos filhos como sujeitos de direitos. O exercício dos 

 
3 A obra de Roberto João Elias data de 1999, portanto anterior ao Código Civil de 2002, que passa 
a utilizar a expressão poder familiar em vez de pátrio poder. 
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direitos e a imposição de deveres a ambos os pais possuem como foco principal 

satisfazer o interesse dos filhos (MACIEL, 2010). 

Sob a análise de Rosa (2015), mesmo com a substituição da expressão 

pátrio poder, que busca apagar a imagem do pai como ser autoritário e mero 

provedor de bens materiais, o termo poder familiar enfrenta certa resistência. 

Algumas legislações estrangeiras adotaram o termo autoridade parental que 

melhor seria entendido como função parental. 

Teixeira (2009) também prefere a expressão autoridade parental à poder 

familiar, por considerá-la mais adequada ao perfil contemporâneo da família 

democrática. A expressão poder familiar é mais adequada que pátrio poder, mas 

ainda não é a terminologia mais recomendável, porque a palavra poder sugere a 

ideia de autoritarismo, supremacia e comando, divergindo do que o ordenamento 

jurídico propõe hoje para as relações parentais. 

Segundo Grisard Filho poder familiar é “[...] o conjunto de faculdades 

encomendadas aos pais, como instituição protetora da menoridade, com o fim de 

lograr o pleno desenvolvimento e a formação integral dos filhos, física, moral, 

espiritual e social [...] (2014, p. 35)”. 

Poder familiar, conforme Santos (2018), se traduz em gênero dos quais 

a guarda e a visitação são espécies. Sendo assim chamado, em vez da antiga 

expressão romana pátrio poder, o poder familiar atribui tanto ao pai quanto à mãe 

as mesmas responsabilidades. 

A dependência dos filhos com relação aos pais é que fez surgir a 

obrigação de assistência dos pais para com os filhos. Assim, o chamado poder 

familiar é, na verdade, um dever de zelar, dada a vulnerabilidade da criança em 

relação ao adulto e do papel que aquela passou a assumir na sociedade como berço 

da família. Diante disso, esse atributo parental, tornou-se irrenunciável, 

intransferível, inalienável e imprescritível.  

Elias trata das características do poder familiar, elencando cinco: 

irrenunciabilidade, indisponibilidade, imprescritibilidade, direito de proteção e 

temporariedade.  

A irrenunciabilidade é fundamental, posto que o poder familiar é um 

dever-função do qual os pais não podem subtrair-se. Quanto à indisponibilidade, 
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demonstra que o poder familiar há de ser indisponível porque garante a assistência 

necessária e devida ao menor, não podendo nem o menor nem os pais disporem 

sobre ele. No que tange à imprescritibilidade, entende que se o poder familiar é uma 

forma-parte do estado familiar e do direito objetivo e subjetivo de família, portanto 

de ordem pública, então não prescreve. Quanto ao direito de proteção, deve ser 

exercido em prol da criança; e quanto à temporariedade, tem-se que o poder familiar 

se extingue com a maioridade, com a emancipação ou com a morte dos pais. 

Para Freitas (2009), a irrenunciabilidade do direito ao poder familiar pelos 

pais, corresponde ao direito fundamental dos filhos. Assim como os pais não podem 

renunciar a um dever (poder familiar), também os filhos não podem renunciar ou 

abdicar de direito fundamental de terem pais. Ressalvamos que nos casos de 

adoção espontânea, não há renúncia ao poder familiar, mas um consentimento para 

adotar. 

Ainda, conforme Santos (2018), a noção de poder familiar surge para que 

os pais apliquem seus esforços na melhor educação física e psíquica dos seus filhos 

menores, ressaltando que o atual conceito de Poder Familiar implica em obrigações, 

responsabilidades e deveres dos pais para com os filhos (e não somente direitos) 

e, sendo assim, a Legislação prevê a aplicação de sanções pelo seu 

descumprimento, como no artigo 249, do Estatuto da Criança do Adolescente. 

Importante destacar que esse dever de cuidado decorrente do poder 

familiar, mesmo diante das rupturas familiares tão comuns na conjuntura atual, não 

altera os vínculos entre pais e filhos. O que se extingue são apenas os papéis entre 

marido e mulher (ou entre companheiros), permanecendo invicto o vínculo parental. 

As obrigações objetivas decorrentes do poder familiar se percebem em 

diversas normas legais específicas. Como exemplo, evoca-se o artigo 1.634, I, do 

Código Civil, que cuida do dever de criar e educar o os filhos, não sendo essa uma 

mera faculdade dos pais, mas sim uma imposição legal de nosso ordenamento 

jurídico. O mesmo dever de educação se revela na obrigação de matricular os filhos 

na rede regular de ensino, vigente no artigo 55 do Estatuto da Criança e 

Adolescente. 

Teixeira levanta a discussão acerca da forma de exercício da autoridade 

parental, indagando se caberia exclusivamente aos pais as decisões sobre a 
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educação dos filhos ou se o Estado poderia ditar certas regras delimitadoras das 

ações desses pais.  

 

[...]reafirmamos que o exercício da autoridade parental e uma questão 
atrelada à autonomia privada dos pais que devem manejá-la segundo as 
concepções axiológicas que elegeram como prioritárias para sua família. 
É claro que essa liberdade não é absoluta, posto que limitada quando 
ameaça ou ofende os direitos fundamentais dos menores, pessoas 
vulneráveis, que, por isso, merecem proteção diferenciada do Estado e 
interferência deste, quando necessário (TEIXEIRA, 2009, p.417). 

 

Seguindo com a abordagem de alguns conceitos importantes à 

compreensão da guarda compartilhada, seguimos com a análise da guarda em si.  

 

2.3 A guarda e o direito de visitas 

 

Quanto à guarda, o vocábulo carrega em si a ideia de cuidar, zelar, vigiar, 

preservar. Logo, o termo guarda, no âmbito jurídico, seria um desdobramento do 

poder familiar. 

Figueiredo (2008) considera a guarda um dos atributos inerentes ao 

pátrio poder (hoje poder familiar), fazendo parte de sua natureza, e não de sua 

essência. Estaria posta no ápice do escalonamento de ordem de importância 

dentre as prerrogativas do poder/dever (poder familiar).  

Na constância de um relacionamento, seja casamento, seja união 

estável, em regra, a guarda é conferida a ambos os pais, conforme preceituam os 

artigos 1.643 do Código Civil e 21 do Estatuto da Criança e do Adolescente, de 

modo que o poder familiar se traduz em um poder-dever dos pais a ser exercido 

em prol de interesse dos filhos e da família. O descumprimento desse poder-dever 

enseja o direito de intervenção do Estado, que pode vir a suspender ou até destituir 

os pais do poder familiar. 

Para Grisard Filho, “[...] Na guarda está o dever de vigilância que, lenta 

e constantemente, atua decisivamente no desenvolvimento da personalidade do 

menor e na sua formação integral (2014, p. 68)”. Assim, no seu entender, a guarda, 

tem o condão de atribuir a um ou a ambos os genitores um conjunto de direitos e 

deveres que hão de ser exercidos com o objetivo primordial de proteger as 
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necessidades para melhor desenvolvimento dos filhos. Sendo um dos deveres 

elementares do poder familiar, a guarda há de atender aos interesses do menor, 

obrigando o guardião a prestar assistência moral, educacional, afetiva e qualquer 

outra que evite a violação ou ameaça a seus direitos. 

Em suma, o poder familiar não se resume à guarda, mas a engloba. A 

guarda faz parte do poder familiar, os dois institutos não se excluem, devem na 

verdade existir concomitantemente. 

Santos (2018), que considera a guarda espécie, enquanto poder familiar 

é gênero, aduz que, em se tratando de guarda, os pais protagonizam a tomada de 

decisões na criação dos filhos, destacando que não se há de confundir guarda com 

poder familiar, haja vista que este seria intrínseco, natural, surgido com o 

nascimento da criança. Já a guarda seria algo extrínseco, que se revela com a 

administração e a vigilância dos interesses do menor, não necessariamente uma 

relação natural. Explica que o poder familiar advém do nascimento da criança, 

enquanto a guarda é definida por lei ou pelo julgador. 

São atributos do guardião, ainda segundo o mesmo autor, tomar 

decisões para atender aos interesses do menor, bem como de prover-lhe 

assistência moral e material, mesmo em casos em que não há convivência 

(distância geográfica, domicílios diversos). Tal compressão é mister para a 

compreensão do instituto da guarda compartilhada, a ser delineado adiante. 

Então, a guarda se caracteriza pelo dever do guardião de tomar 

decisões em nome dos interesses do menor e de prover-lhe assistência material e 

moral sem que isso signifique necessariamente uma situação de convivência. 

Tal observação feita pelo doutrinador faz-se imprescindível para 

posterior compreensão da guarda compartilhada. Deter a guarda significa, 

portanto, cumprir o dever de zelar pela criança e pelo adolescente, fazendo 

escolhas que atendam ao seu melhor interesse. 

Quanto ao direito de visitas, este seria o direito exercido pelo pai ou pela 

mãe que não detém a guarda dos filhos, nos termos do artigo 1.589 do Código 

Civil. Contudo, a lei não especificou no texto do artigo a que tipo de guarda se 

refere, fazendo supor que se trata da guarda unilateral.  

Logo, se o texto do artigo 1.589, abaixo transcrito, engloba os casos de 
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guarda compartilhada, entendemos haver uma contradição, haja vista que, se os 

pais já detém a guarda compartilhada, esta já englobaria o direito de visitas, pois 

quem pode o mais, pode o menos. 

 

Art. 1.589. O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá 
visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro 
cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 
educação. 
 

Contudo, na prática, sendo a hipótese de guarda compartilhada imposta 

pelo juiz, é razoável se estabelecer uma regulamentação dos horários de visitas a 

bem do equilíbrio da rotina do menor, já que nesses casos a ausência de diálogo 

entre os casais é uma constante. 

 

2.3.1 Modalidades de guarda no Direito brasileiro 
 

Embora haja diversas classificações jurídicas acerca das modalidades 

de guarda, a exemplo da guarda comum, desmembrada, delegada, originária, 

derivada, de fato, concedida a terceiros, para fins previdenciários, jurídica, judicial, 

material, alternada, unilateral, conjunta e compartilhada, concentramos nossa 

análise acerca de três modalidades: a guarda unilateral, a guarda alternada e a 

guarda compartilhada, para a qual destinamos um tópico específico. 

A justificativa do filtro de nossa abordagem deve-se ao fato de que o 

Código Civil, nos artigos 1.583 e seguintes, só traz como modalidades de guarda 

a unilateral e a guarda compartilhada. Contudo, consideramos a importância da 

compreensão da guarda alternada como essencial ao desenvolvimento do tema, 

ante à frequente confusão entre esta e a guarda compartilhada. Ressalte-se que 

nos três casos referimo-nos a guardas deferidas aos pais ou a quem exerça esse 

papel, não se incluindo a guarda concedida a terceiros que não exerçam o poder 

familiar.  

No que tange à guarda unilateral, o Código Civil, em seu artigo 1.583, § 

1º, define-a como sendo guarda concedida a um só dos genitores ou alguém que 

o substitua, ou seja, aquela na qual o menor permanece com um dos seus 

genitores, seja ele eleito pelo juiz ou por consenso entre ambos, de modo que o 

guardião seja o que reúna melhores condições de criação e bem-estar ao menor.  
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O guardião é o principal responsável pela tomada de decisões sobre a 

criação dos filhos, o que não exime o genitor não guardião do dever de supervisão 

dos interesses dos menores, bem como lhe é garantido direito de convivência e a 

legitimidade para requerer informações e prestação de contas acerca da saúde e 

educação dos filhos.  

Guardião é aquele responsável legal pelo menor, que detém o direito de 

ter o filho em sua companhia, de com ele residir, de exercer sua posse e vigilância, 

de reger sua pessoa, bem como de cumprir com o dever de educar e decidir 

questões de seu interesse. Ressalta-se conforme anteriormente dito, que a guarda 

não prescinde da convivência, ou seja, ao se falar que o guardião detém o direito 

de residir com o menor, não se está dizendo que nos casos de não coabitação não 

possa haver guarda.  

Quanto ao genitor não guardião cabe a ele, não só direito de fiscalizar 

as deliberações tomadas pelo genitor a quem a guarda foi atribuída, mas também 

a obrigação legal de supervisão de seus interesses, consoante o artigo 1.583, §5º, 

do Código Civil.  

Rosa (2013, p. 55) destaca que na guarda unilateral, o guardião detém, 

além da custódia física do filho, o poder exclusivo de decisão quantos às questões 

de sua vida. Mais uma vez confronta-se a ideia de custódia física com a ideia de 

guarda. 

Tartuce (2018) lembra que o Código Civil de 2002 trouxe mudanças no 

sistema anterior de guarda, uma vez que, na vigência da legislação anterior, a 

culpa pelo divórcio era determinante na escolha do cônjuge guardião de filhos 

menores, como constava do artigo 10 da Lei do Divórcio, que foi revogada 

tacitamente pela codificação privada, ante a incompatibilidade de tratamento. 

Outrossim, hoje, inexiste qualquer impacto da Emenda Constitucional do Divórcio 

sobre a guarda, uma vez que a culpa já não gera qualquer consequência jurídica 

em relação a tal aspecto. 

Vely, interpretando Carnezin, afirma que a “a guarda unilateral afasta os 

laços de paternidade da criança com o pai não guardião (2011, p. 07)”. Ousamos 

discordar da autora por entendermos que a guarda unilateral, por si só, não impede 

o convívio, mas apenas afasta o poder conjunto de decisão, o que corrobora o fato 
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de que por vezes a compreensão do conceito de guarda é confundido com o de 

convivência.   

 Canezin afirma que guarda unilateral visa evitar conflitos entre os pais 

sobre a vida e a educação da criança, bem como impedir que os filhos sejam 

usados como arma no conflito entre os genitores, o que também nos leva a divergir 

de opinião. A afirmação não pode ser taxativa, porque a guarda unilateral, pelo fato 

de deixar a cargo de um só dos pais a tomada de decisões, não impede o outro de 

discordar e tomar medidas cabíveis no exercício de pai (ou mãe) não guardião, o 

que lhe que é garantido pelo próprio Código Civil.  

Explica Rosa, que apesar de o detentor da guarda unilateral poder fazer 

sozinho as escolhas sobre a vida dos filhos, sem ter que consultar o outro genitor, 

existe o direito do não guardião de ser informado a respeito da vida da prole (2015, 

p. 58). 

Grisard Filho (2014) ensina que após a ruptura da vida comum do casal, 

o genitor que obtém a guarda unilateral assume pessoalmente o exercício de todos 

os direitos e deveres que eram cumpridos em conjunto, mas sem prejudicar o 

direito do não guardião de ter uma adequada comunicação com os filhos e de 

supervisionar sua educação. 

Santos esclarece que 

se diz que a guarda não modifica o poder familiar, pois aqueles que não 
a detém (nos casos de guarda unilateral) não deixou de ser o pai, nem de 
ser a mãe, não se teve uma diminuição do seu papel, nem da sua 
importância e também não perderá o seu poder familiar, pelo fato de não 
se ter a guarda (2018, p. 267-288). 
 

Diante dos diversos conceitos jurídicos de guarda, concluímos que na 

prática ter a guarda é exercer a responsabilidade na tomada de decisões sobre a 

vida dos filhos menores, poder este que o Estado deixa a cargo dos guardiões com 

o intuito de garantir a proteção à criança, por isso há limitações que visam o melhor 

interesse do menor. 

Reiteramos que a guarda não se confunde com fixação da residência 

nem com o direito de visitação, apesar da estreita ligação entre os institutos. O pai 

ou mãe que detém a guarda não precisa necessariamente residir com o menor. 

A guarda alternada, explica Silva (2011), é aquela que possibilita aos 
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pais passarem a maior parte do tempo com seus filhos, exercendo a guarda 

alternadamente por um período pré-determinado, tempo durante o qual aquele 

guardião exerce seu papel com exclusividade. O papel parental, nesses casos, é 

exercido de modo exclusivo e alternado, há o convívio de um ou outro genitor, 

tornando-se, na prática, uma guarda unilateral por vez. Estabelecem-se períodos, 

que podem ser curtos ou longos, para o convívio do menor com um de seus 

guardiões. A criança convive por uma semana, um mês, um semestre, com um dos 

pais e o mesmo período se repete com o outro, o que retira do menor, 

periodicamente, suas referências básicas de espaço, endereço, regras, rotina de 

horários, amigos, deixando-o em situação de instabilidade. Agravante em tal 

situação é a existência de divergências no modo de educar entre os pais, o que 

pode acarretar confusão na compreensão dos filhos no que diz respeito ao grau 

de autoridade de cada um dos pais. 

Rosa aponta que um dos maiores equívocos que impossibilitam a 

melhor aplicação da guarda compartilhada no Brasil é a confusão que se faz desta 

com a guarda alternada. Explica que o compartilhamento de guarda se define pela 

repartição de responsabilidades, o que não é sinônimo de divisão de tempo. No 

Brasil, a guarda alternada é repudiada, nela o que há, na verdade, é uma 

alternância do período em que o filho mora com cada um dos pais e em cada um 

desses períodos cada um dos genitores exerce sozinho todos os deveres inerentes 

ao poder parental. Corroborando o pensamento de Fernanda Rocha Lourenço 

Levy, Rosa afirma que a guarda alternada reflete o egoísmo dos pais, que tratam 

os filhos como objetos que podem ser divididos, sem levar em conta seu melhor 

interesse. 

Como explica Grisard Filho (2014), nesse modo de guarda (alternada) 

os pais se alternam no exercício exclusivo da guarda jurídica e material, ou seja, 

ao guardião temporário cabe tomar as decisões de interesse dos filhos e dirigir-

lhes a educação, o que retira a autoridade parental do outro genitor. Por esse 

motivo o modelo é incompatível com o direito brasileiro, que preza pelo melhor 

interesse do menor. 

Campeol, Christofari e Arpini (2017, p. 59), destacam que o ambiente 

familiar é o primeiro contexto de desenvolvimento da criança, sendo a família a 
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principal responsável pelo seu crescimento físico, intelectual emocional e social. 

Assim, seja qual for o modelo de família existente, é necessário que haja equilíbrio 

entre os papéis parentais a fim de preservar a relação dos filhos com ambos os 

pais e assim satisfazer suas necessidades afetivas e emocionais. Diante da atual 

realidade que abarca um enorme número de divórcios, a questão da guarda dos 

filhos tornou-se uma questão frequente, e a modalidade compartilhada aparece 

como uma proposta do ordenamento jurídico para tratar do exercício da 

parentalidade quando do rompimento conjugal. 

Sendo assim, o estudo da guarda compartilhada, será feito em tópico 

específico a seguir, por merecer maior aprofundamento.  

 
2.3.2 A guarda compartilhada 

 

Vencidas as considerações sobre as guardas unilateral e alternada, 

passa-se à uma análise um pouco mais acurada acerca da guarda compartilhada, 

objeto do presente trabalho, no contexto do Código Civil Brasileiro, no qual é 

tratada no Capítulo XI, intitulado Da proteção da pessoa dos filhos. 

Antes, porém, vale rememorar o histórico das transformações das 

famílias e dos relacionamentos no Brasil, a fim de melhor compreendermos a 

configuração da guarda compartilhada de hoje.  

Durante a vigência do Código Civil de 1916, o casamento era 

considerado indissolúvel e somente por meio dele se construía uma família 

socialmente aceitável; vivia-se uma época em que o papel do pai era 

hierarquicamente superior ao da mãe dentro da família. Com a Lei do Divórcio, 

datada de 1977, percebeu-se uma horizontalização das relações familiares, ou 

seja, uma maior isonomia de papéis e menor subordinação da mulher e dos filhos.  

Quanto à guarda dos filhos, a tendência era que os menores 

permanecessem com as mães, que, teoricamente, teriam instinto biológico para 

cuidar das crianças, e assim restava para os pais a função de provedores ou 

visitantes. Esse padrão se mostrou modificado com o Código Civil de 2002, que 

passou a assegurar a guarda a qualquer um dos pais que demonstrasse melhores 

condições para exercê-la (CAMPEOL, 2017).    
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O Código Civil de 1916 fazia distinção entre separação amigável e 

litigiosa. Na litigiosa, a guarda era atribuída ao genitor considerado não culpado 

pelo rompimento, ou seja, o bem-estar do menor não era o foco para a fixação da 

guarda. Lembra Freitas que o Decreto-Lei nº 3.200, de 1941, estabelecia que a 

guarda era prioritariamente do pai e no Estatuto da Mulher Casada, não se 

consideravam os fatores como idade e sexo dos filhos para se definir de quem 

seria o guardião. O que importava era atribuir culpa a um dos genitores para retirar-

lhe a guarda da prole. Segundo a Lei do Divórcio (Lei nº 6.515/77), as crianças 

deveriam ficar sob a custódia daquele com quem conviviam à época da separação 

ou de quem melhor pudesse mantê-las.  

Somente na Constituição de 1988, no Estatuto da Criança e 

Adolescente de 1990 e no Código Civil de 2002 percebeu-se que a guarda de 

crianças deixou de ser uma ferramenta de punição para os pais, observando-se  

que os menores são sujeitos e não objetos (FREITAS, 2009). 

A guarda compartilhada, vem definida no artigo 1.583, §1º, do Código 

Civil 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”. Pelo texto do artigo, depreende-se que a guarda compartilhada 

pressupõe a participação conjunta na tomada de decisões sobre a vida dos filhos.  

Em 2008, a Lei nº 11.698 já havia regulado a matéria quando alterou o 

mesmo artigo 1.583 do Código Civil de 2002 e já previu a existência de duas formas 

de guarda: a compartilhada e a unilateral; mas somente em 2014, especificamente 

em de 22 de dezembro, foi sancionada a Lei nº 13.058, que novamente que alterou 

o Capítulo XI do Código Civil, modificando os artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634. 

Vale reforçar que a Lei nº 13.058/2014 não implementou a guarda compartilhada 

no Brasil, pois a legislação anterior já a mencionava e já buscava a necessidade 

da divisão de responsabilidades entre os pais, conforme doutrina: “A Lei 

13.058/2014, de forma geral, manteve a maior parte dos aspectos descritos na Lei 

11.698/2008, entretanto apresentou alguns acréscimos (KOSTULSKI; GOETZ, 

2017, p. 90)”. 

A guarda compartilhada tem sido amplamente discutida no âmbito 

jurídico, o que não significa que sua compreensão é uniforme. Na verdade, a 
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questão já é objeto de debates em outros países há bem mais tempo que no Brasil. 

Kostulsi e Goetz afirmam que a guarda compartilhada já era utilizada em outros 

países há tempos, a exemplo da Alemanha, França, Suécia, Estados Unidos e 

Inglaterra, onde surgiu nos anos 1960, quando os tribunais ingleses perceberam a 

injustiça que decorria da guarda unilateral que resultava na desigualdade de 

tratamento entre pais e mães nas relações com os filhos. 

Para Silva (2012), a guarda compartilhada é aquela na qual um dos 

pais mantém a guarda física dos filhos enquanto ambos compartilham a guarda 

jurídica. Ressalta que na guarda compartilhada, não se inclui a ideia de alternância 

de períodos de convivência entre os pais. Nesse modelo de guarda, a criança 

mantém um lar fixo com um de seus genitores, devendo o outro ter-lhe acesso. 

Assim é que a guarda compartilhada exige, além de presença física, auxílio 

material e supervisão da atuação do outro genitor, a vivência efetiva do cotidiano 

dos filhos. 

Campeol esclarece que a Lei nº 13.058/2014, veio para o ordenamento 

jurídico pátrio com o intuito de acompanhar a reorganização dinâmica da família e 

de reconhecer juridicamente as formas pelas quais os laços afetivos se 

estabelecem e reconhecer a importância da manutenção dos vínculos afetivos 

pais-filhos. O direito de guarda passa a ser um direito de pais e mães, aplicado 

como regra, fundamento normativo (GOETZ, 2011). 

Silva (2012), considera que a guarda compartilhada é uma maneira 

evoluída e equilibrada de manter os vínculos parentais com os filhos após o 

rompimento conjugal, posto que requer uma corresponsabilização de ambos os 

genitores, sem que nenhum deles fique relegado a um papel secundário de mero 

provedor ou visitante. Exige dos pais um alto grau de responsabilidade, no qual 

devem ignorar seus ressentimentos pessoais, seus egoísmos e seu narcisismo, 

priorizando o interesse dos filhos. 

Desse modo, a separação física dos pais não lhes retira a 

responsabilidade pela manutenção, convívio, educação e criação dos filhos 

comuns. A guarda compartilhada intenta beneficiar os menores, buscando garantir 

a presença de ambos os genitores em suas vidas, é o que indica a Constituição 

Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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É de extrema relevância mencionar alguns aspectos específicos sobre 

a guarda compartilhada, um deles a suposta ideia de que esta seria incompatível 

com a regulamentação de visitas. Entretanto, Rosa (2015) ensina que guarda e 

convivência são institutos distintos, mas que são comumente confundidos. A 

guarda diz respeito ao modo de gestão dos interesses da prole, podendo ser 

conjunta ou unilateral, e a visitação ou direito de visitas, relaciona-se ao período 

de convivência que cada genitor terá com os filhos. Para Rosa, a visitação deve 

ser fixada em qualquer modalidade de guarda. 

Outra vertente aborda a aplicação da guarda compartilhada somente 

quando houvesse litígio entre os pais, quando preferia-se a aplicação da guarda 

unilateral, o que foi modificado com a legislação vigente. O §2º do artigo 1.584 do 

Código Civil, com a nova redação, passou a dispor que: 

 

quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, 
encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será 
aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao 
magistrado que não deseja a guarda do menor. 

 

A Lei nº 13.058/14 passou a atribuir mais valor à guarda compartilhada, 

em detrimento da unilateral. Assim é que, ante a nova determinação legal, passou-

se a entender que a guarda compartilhada veio a ter aplicação obrigatória, uma 

vez que a sua recusa pelos genitores ou a inaptidão de qualquer deles seriam as 

únicas situações nas quais o juiz deveria aplicar a guarda unilateral. E mesmo 

havendo argumentos de algum dos genitores recusando a guarda compartilhada, 

ainda assim, o juiz poderia utilizar a implementação compulsória. 

O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça no que se refere 

ao compartilhamento da guarda é de que sua não implementação só deve ocorrer 

em casos de gravidade exacerbada, considerando que os casos de mero 

desentendimento entre casais não pode ser motivo de determinação de guarda 

unilateral. 

Contudo, a despeito do posicionamento do STJ, há ainda certos 

entraves para a efetivação da guarda compartilhada.  

Como leciona Pena Júnior, a Lei nº 13.058/2014 foi elaborada para 

preservar a manutenção da relação entre pais e filhos e minimizar os efeitos da 
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ruptura da convivência, não se discute que é essencial à criança manter o vínculo 

com ambos os pais, já que esse contato faz parte do seu direito à proteção integral 

e esse convívio não é somente um direito do menor, mas um dever legal, posto 

que o poder familiar é irrenunciável e como tal deveria ser compreendido por 

qualquer dos pais, havendo ou não convivência com o outro genitor. 
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3. ANÁLISE DA APLICAÇÃO DA GUARDA COMPARTILHADA PELO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Nos capítulos iniciais foi feita uma apresentação da evolução das 

famílias justificada pela necessidade de se compreender o momento a partir do 

qual a infância passou a ser valorizada e a criança passou a ser vista como sujeito 

de direitos. 

Em seguida se demonstrou que essa valorização da infância exigiu do 

Estado uma postura mais proativa no que concerne à proteção dos direitos das 

crianças e adolescentes com base na aplicação da proteção integral, trazida ao 

ordenamento jurídico brasileiro com promulgação da Constituição Federal de 1988, 

influenciada pelos movimentos internacionais inspirados nos ideais de liberdade e 

dignidade da pessoa humana, corroborada pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente.   

Este último capítulo destina-se a apresentar o resultado de uma 

pesquisa jurisprudencial realizada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado 

Ceará, analisando decisões em grau de recurso em face de decisões de juízes 

de Primeiro Grau. 

A intenção é complementar a metodologia apresentada nos capítulos 

anteriores por meio da análise fragmentada de algumas decisões do Tribunal de 

Justiça do Estado do Ceará, debatendo como nelas se aplicam alguns dos 

conceitos estudados e analisando a questão da imposição legal da guarda 

compartilhada e se as decisões estão orientadas pelos princípios embasadores 

da Lei nº 13.058/2014, especialmente aqueles destacados no tópico 3.1. 

Para a seleção das decisões judiciais foi utilizado o seguinte critério: 

jurisprudência do banco de dados online do Tribunal de Justiça do Estado do 

Ceará que contivessem concomitantemente as palavras-chave guarda 

compartilhada, dentre as quais foram selecionadas apenas acórdãos e 

decisões monocráticas de Segundo Grau. O corte temporal utilizado foi a partir 

de 2014, contudo ressalta-se que embora as decisões tenham sido partir 

desse ano (2014) alguns processos se iniciaram antes. 

Utilizando a metodologia mencionada, foram encontrados um total 
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de onze acórdãos e doze decisões monocráticas, das quais se fez uma análise 

individual específica acerca da relação com o tema proposto.  

Diante disto, em etapa seguinte, foram selecionadas apenas 

aquelas decisões que guardam relação direta com o assunto debatido neste 

trabalho, embora nem todas tivessem a guarda compartilhada como pedido.   

Nessa fase percebeu-se que apenas três acórdãos serviriam para 

o aprofundamento de nossas avaliações em consonância com o tema 

proposto. Dois deles eram decisões em agravo de instrumento, ou seja, de 

caráter interlocutório, não terminativo, e apenas uma apelação, recurso que 

possui caráter terminativo.  

Ao contrário do que possa parecer, o número reduzido de decisões 

analisadas não serve para desqualificar o presente trabalho, posto que este 

se propôs a analisar apreciar as decisões encontradas no Tribunal de Justiça 

do Estado do Ceará que contivessem teor útil aos pontos abordados nos dois 

capítulos anteriores, especialmente no que toca à compreensão e aplicação 

da guarda compartilhada à luz  princípios jurídicos garantidores dos direitos 

da criança e adolescente baseados na doutrina da proteção integral nos casos 

concretos. 

Percebe-se que a análise é de fundamental importância para que 

se possa identificar os parâmetros de fundamentação das decisões do 

Tribunal de Justiça do Ceará no que concerne à concretização da aplicação 

da doutrina da proteção integral, razão pela qual não poderia ser descartada, 

inobstante o pequeno espaço amostral. 

Desse modo, o presente estudo se destina a examinar trechos 

extraídos dos três julgados Tribunal de Justiça do Estado do Ceará escolhidos, 

confrontando-os com os conceitos apresentados nos anteriores.  

Entrementes, há de se pontuar que existem diversas hipóteses que 

podem ser levantadas para explicar o reduzido número de decisões encontradas 

na pesquisa. Teoricamente, uma delas seria a inexistência de conflitos judiciais 

sobre guarda compartilhada que demonstrem a necessidade de acionar o Poder 

Judiciário em segunda instância, o que não se acredita.  

Outra possibilidade seria a de que as lides se resolvam 
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majoritariamente em primeira instância, sem necessidade de recursos. 

Trata-se de um questionamento de relevante importância, porém a 

indagação concernente aos motivos que levaram à pequena produção de 

decisões judiciais na Corte cearense não é o nosso objeto de estudo, motivo 

pelo qual não será alvo de análise.  

O que se pretende é analisar nas poucas decisões encontradas é se 

há uma verdadeira compreensão dos conceitos e se há aplicação dos 

princípios estudados nos capítulos iniciais, bem como se a fundamentação 

dos julgamentos está de acordo com a doutrina da proteção integral à criança, 

que deve ser vista como sujeito de direitos e não objeto de litígio a mercê da 

vontade dos pais. 

Conforme dito, as decisões selecionadas para análise, de acordo 

com a metodologia explanada, limitaram-se a três, sendo elas oriundas dos 

seguintes processos: Agravo de Instrumento: 0132269-44.2012.8.06.0000; 

Agravo de Instrumento: 0626000-19.2018.8.06.0000 e Apelação: 0004778-

26.2013.8.06.0095, as quais integram este trabalho como Anexos I, II e III. 

 

3.1 Análise do Agravo de Instrumento nº 0132269-44.2012.8.06.0000 

 

O Agravo de Instrumento nº 0132269-44.2012.8.06.0000, serviu para 

rechaçar decisão de primeiro grau que modificou a guarda unilateral da menor, 

transferindo-a da mãe (agravante) para o pai (agravado). No caso, a mãe da menor 

detinha a guarda judicial unilateral da criança, mas deixou a custódia física com o 

pai por um período, ocasião em que este ajuizou pedido de alteração da guarda em 

uma das Varas de Família de Fortaleza, obtendo êxito em caráter liminar.  

Extraiu-se dos autos que havia extrema animosidade entre as partes e 

dificuldade de diálogo, com provas de vários episódios graves que demonstravam 

incapacidade de convivência harmônica entre o ex-casal. 

Detectou-se que a lide entre o casal versava sobre a guarda unilateral, 

não havendo consenso sobre a guarda compartilhada. Ambos os genitores 

buscavam obter para si a guarda exclusiva. Na análise do voto do relator 

encontramos trecho que merece ser transcrito: 
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(...) Analisando perfunctoriamente os autos, observa-se que o cerne 
da controvérsia gira tão somente em torno da definição da guarda da 
menor, levando-se em consideração o melhor interesse de criança, 
uma vez que as partes fazem acusações mútuas, imputando uma a 
outra ausência de condições adequadas de manter a guarda da 
criança e fatos diversos envolvendo o comportamento das partes.  
Acerca do instituto da Guarda estabelece o art. 1.584, § 2º do 
CC/2002: 
Art. 1.584: 
 "A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: 
I- requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer 
deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de 
união estável ou em medida cautelar ... 
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda 
do filho, será aplicada, sempre que possível a guarda compartilhada". 
Frise-se, por oportuno, que o instituto da guarda compartilhada, com 
a vigência da lei nº 13.058/2014, passou a ser regra no nosso 
ordenamento jurídico, sendo inviável apenas na hipótese de um dos 
genitores não estar apto ao exercício da guarda ou manifestar 
expressamente desinteresse em exercê-la. 

 

O voto do relator atesta a modificação do texto do artigo 1.584, §2º, do 

Código Civil que suprimiu a expressão “sempre que possível”, constante na 

legislação anterior, ordenando a aplicação da guarda compartilhada, não mais 

deixando a critério do juiz definir a conveniência de sua aplicação. Compara-se a 

seguir as redações dos dispositivos, uma extraída da Lei nº 11.698 de 13 de junho 

de 2008 que foi revogada pela Lei 13.058 de 22 de dezembro de 2014, sendo desta 

o segundo fragmento: 

 

Art. 1.584 
(...) 
§ 2o Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda 
do filho, será aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada. 
(Lei 11.698/2008) 
 
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda 
do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder 
familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos 
genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda do menor. 
(Lei 13.058/2014) 

 

Pelo exame das peças do processo, detectou-se que ambos os pais 

desejavam exercer a guarda da menor unilateralmente, haja vista que nenhum dos 

dois revelou a intenção de renunciá-la. Nessa hipótese, caberia a aplicação legal da 

guarda compartilhada, já que ambos os genitores estariam aptos a exercê-la e que 
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nenhum deles declarou não desejar o exercício da guarda.  

Contudo, vale lembrar que o presente caso trata de uma decisão 

interlocutória, e assim sendo, não caberia ao Tribunal impor a guarda compartilhada, 

uma vez que esta seria decidida após a instrução processual na ação originária, ou 

seja, no juízo de primeiro grau. 

Mesmo assim, o voto do relator insinua que a guarda compartilhada 

atenderia o melhor interesse da criança, fundamento este utilizado na motivação da 

decisão de manter a criança na companhia do pai, com quem residia há alguns 

anos, primando pelo melhor interesse da infante. 

Outro detalhe importante a se destacar é a longa duração do processo, 

que afetou demasiadamente a situação. O decurso de anos para o deslinde da 

ação, fez com que a convivência entre pai e filha se estreitasse, o que atingiu a 

concepção de melhor interesse da menor, tornando-se melhor que a criança vivesse 

em um cenário de estabilidade e equilíbrio, sem muitas mudanças. 

 

Observa-se pelo lapso temporal já transcorrido desde a propositura da 
ação que a menor já conta com 15 (quinze) anos de idade, não, sendo, 
pois, prudente decidir, em sede de agravo de instrumento, com limitada 
cognição da matéria tratada nos autos, que se reforme a decisão 
vergastada, sendo mais prudente que a mesma seja mantida, até 
ultimação da instrução processual, onde serão apuradas eventuais 
modificações das condições das partes litigantes. No caso em liça, o pai 
da menor interpôs Ação de Modificação de guarda, sob o argumento de 
que a mãe da criança vem apresentando instabilidade emocional que vem 
afetando diretamente o convívio saudável com a criança, argumentando 
que a própria mãe, mesmo tendo a guarda definitiva da criança, a deixou 
com o pai durante um mês para fazer uma viagem para se restabelecer 
da crise, o que fora inclusive confirmado às fls. 13 do presente agravo pela 
própria agravante. Diante do exposto, pelos fundamentos acima alinhados 
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão recorrida. É como voto. 
Fortaleza,31 de outubro de 2017 Processo: 0132269-44.2012.8.06.0000 - 
Agravo de Instrumento Agravante: Ana França Alves Gonçalves Agravado: 
Antonio Witalo Santos Assunção. 

 

As conclusões acima denotam a existência da preocupação do Poder 

Judiciário em preservar a dignidade da criança e seu melhor interesse, a despeito 

da querela dos seus pais. O padrão quanto à forma de decidir, no azo, se explica 

porque se está diante de uma decisão interlocutória e não de uma sentença 

definitiva, na qual poderia ser aplicada da guarda compartilhada. 

Os dados colhidos, portanto, demonstraram a preocupação do Poder 
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Judiciário em ponderar aspectos relacionados ao desenvolvimento da criança e ao 

seu bem-estar, respeitando preceitos elencados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Constituição Federal. 

 

3.2 Análise do Agravo de Instrumento nº 0626000-19.2018.8.06.0000 

 

Passando à análise do segundo processo escolhido, qual seja o Agravo 

de Instrumento nº 0626000-19.2018.8.06.0000, é mister ressaltar que nesse caso a 

guarda compartilhada também não foi o objeto do pedido da parte autora na ação 

originária, mas sim a ampliação do direito de visitação do pai ao filho.  

Porém, mantivemos a questão sob nosso foco porque o exemplo poderia 

ser encarado como hipótese de aplicação da guarda compartilhada de acordo com 

a Lei nº 13.058/2014, uma vez que ambos os genitores se mostravam dispostos e 

disponíveis ao pleno exercício do poder familiar e da guarda.  

No presente caso, o pai, autor da ação originária, pleiteou maior tempo 

de convívio com o filho, requerendo passar três dias por semana com o menor, 

ficando os demais dias na companhia da mãe. A configuração de guarda proposta 

pelo pai-autor, a despeito de parecer justa sob a ótica do princípio de convivência 

familiar, teve de ser sopesada, uma vez que a criança precisa de um referencial de 

moradia, não lhe sendo favorável a divisão de tempo sugerida pelo pai. 

O pedido do autor, embora tenha sido por ele denominado de ampliação 

de direito de visitas, era verdadeiramente um pedido de guarda alternada, rejeitada 

pelo nosso ordenamento jurídico. 

Abaixo, um trecho do voto do relator no processo em apreço, que 

demonstra esse entendimento pelo Tribunal e a clara preocupação com a aplicação 

do princípio do melhor interesse.   

 

(...)  
De todo modo, não me parecer salutar ao garoto a pretensão do 
genitor de ter o filho em sua companhia inclusive em quase metade 
dos dias da semana, ou seja, de 11h da quarta-feira até sexta-feira, 
além do que já fora regulamentado quanto à visitação em final de 
semana, férias, etc,.  
É que, não coabitando os genitores e ante a dificuldade de 
comunicação e diálogo dos pais na condução e educação do filho, 
este, durante a semana habitaria em dois endereços, perdendo o 
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referencial de residência, inclusive, com formatação diversa na 
condução de sua rotina, o que se mostra prejudicial à formação da 
criança, a qual teria severa modificação em sua rotina.(...)  
 

Outro trecho, a seguir transcrito, extraído do mesmo voto, reforça nossa 

observação feita no capítulo anterior de que o convívio equilibrado buscado pela Lei 

nº 13.058/2014 não prescinde necessariamente de repartição equânime de tempo 

com cada um dos pais, e sim de uma repartição que mantenha o equilíbrio da rotina 

da criança, sempre visando sua dignidade e seu melhor interesse, sem prejuízo da 

convivência com ambos os genitores.  

 
(...) Ocorre que deve ser compreendido que mesmo quando convivendo 
com ambos os genitores é natural que o filho tenha maior tempo de 
convivência com apenas um deles e isso se dá tanto em decorrência das 
atribuições diárias da criança que por vezes frequenta creches, escola, 
cursos de línguas, etc, como das atribuições pessoais e laborativas dos 
genitores, a impedir a equitativa disciplina numérica em partilhar o 
calendário semanal com cada um dos genitores (...)  
Processo: 0626000-19.2018.8.06.0000 - Agravo de Instrumento 
Agravante: Anderson Clayton da Silva Ferreira Agravado: Missilene Pereira 
de Sousa 

 

Confrontando o trecho acima com a redação do artigo 1.583, §2º, do 

Código Civil, trazida pela Lei nº 13.058/2014, chama-se a atenção para o fato de 

que se deve considerar as condições fáticas e preservar o interesse dos filhos. 

 

Art. 1583  
§2º 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: (Redação dada pela 
Lei nº 13.058, de 2014). 

 

Prosseguindo com a análise, em outro trecho, o Desembargador relator 

dispôs sobre a impossibilidade da guarda ante a ausência de diálogo entre os pais: 

"(...) Ademais, o histórico processual demonstra a dificuldade de comunicação e 

diálogo dos pais na condução e educação do filho, a impedir o compartilhamento da 

guarda na forma pretendida". 

As palavras do Relator dão a entender que, a seu ver, a dificuldade de 

comunicação entre os pais impede o estabelecimento da guarda compartilhada, 

aparentemente divergindo da ordem legal exarada no §2º do artigo 1.584, trazido 
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pela Lei nº 13.058/2014, que dispõe sobre a aplicação impositiva da guarda 

compartilhada.  

 

Art. 1.584 
(...) 
§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 
filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, 
será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar 
ao magistrado que não deseja a guarda do menor. (Redação dada pela Lei 
nº 13.058, de 2014) 
 

Destaca-se a supressão da expressão "sempre que possível”, constante 

do texto legal revogado (Lei nº 11.698/2008), deu espaço à expressão “será aplicada 

a guarda compartilhada” (Lei nº 12.068/2014), que não pode mais ser descartada 

mediante a mera dificuldade de comunicação entre o casal.  

Contudo ocorre esse mesmo entendimento no Poder Judiciário de outros 

estados, a exemplo da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, 

carreada ao voto do Relator, ainda que a fundamentação se paute no melhor 

interesse do menor. 

 

FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO DE 
DEFESA.  REJEIÇÃO.  GUARDA E RESPONSABILIDADE.  
ANIMOSIDADE LATENTE ENTRE OS GENITORES.  IMPOSSIBILIDADE 
DE GUARDA COMPARTILHADA.  GUARDA UNILATERAL.  DECISÃO 
MANTIDA. 1 - O Magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe 
assegurado que rejeite pedido de produção de provas que repute inúteis 
ao deslinde da controvérsia, quando entender suficiente o acervo fático-
probatório constante nos autos para decidir, na forma do artigo 370 Código 
de Processo Civil, ainda mais quando as provas carreadas aos autos são 
suficientes para a formação de sua convicção. 2 - O exercício da guarda 
de maneira compartilhada pressupõe respeito e boa convivência 
entre os genitores e, quando inexistentes tais condições, impõe-se o 
exercício da guarda de forma unilateral, assegurando-se, entretanto, 
o direito de visitas ao outro genitor (art. 1.589 do Código Civil). 3 - 
Imperando entre os genitores a incapacidade de comunicação e de 
entendimento, não se faz recomendável o compartilhamento da guarda, 
haja vista que tal divisão do encargo pressupõe uma relação de 
colaboração e de confiança, pois é da própria essência do instituto que a 
rotina dos filhos seja decidida em conjunto por ambos, exigindo, portanto, 
capacidade de diálogo e de entendimento e nesse contexto, pode-se 
concluir que a guarda compartilhada poderá gerar muito mais danos ao 
menor do que benefícios, militando em desfavor de seus superiores 
interesses, haja vista a perspectiva de recrudescimento dos 
desentendimentos entre os genitores, causando impacto negativo na 
criança. Preliminar rejeitada.  Apelação Cível desprovida.  Maioria 
qualificada. (TJDFT Acórdão n.1114022, 20161210058945APC, Relator: 
ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado:ANGELO 
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PASSARELI 5ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/08/2018, 
Publicado no DJE: 08/08/2018. Pág.: 479/483). (grifou-se) 

 

Nesse caso, as considerações acima pretendem analisar a aplicação dos 

conceitos estudados no capítulo três, no caso concreto, questionando o 

entendimento e a aplicação pelo Poder Judiciário cearense sobre a guarda 

compartilhada e seus reflexos após a Lei nº 13.058/2014.  

Os posicionamentos jurisprudenciais analisados, mesmo quando 

conflitantes, são uniformes no que diz respeito à aplicação da doutrina da proteção 

integral que buscam garantir a dignidade humana das crianças, sempre vistas como 

sujeitos de direitos.  

Novamente, os dados colhidos, demonstraram a preocupação do Poder 

Judiciário em ponderar aspectos relacionados ao desenvolvimento da criança e ao 

seu bem-estar, respeitando preceitos elencados no Estatuto da Criança e do 

Adolescente e na Constituição Federal. 

 

3.3 Análise da Apelação nº 0004778-26.2013.8.06.0095 

 

Por fim, procedendo-se ao exame do terceiro e último julgado eleito, 

segue-se com a extração de alguns de seus trechos, com o fim de analisar a 

atuação do Judiciário na aplicação da guarda compartilhada, em consonância com 

os conceitos apresentados. 

A lide se iniciou na Comarca de Ipu-CE, com pedido de guarda de menor 

ajuizado pela mãe biológica em face do pai, que detinha a guarda de fato. Ressalta-

se que, mais uma vez o pedido não versava sobre a guarda compartilhada, mas 

sobre a guarda unilateral, o que pode ser encarado como possível desconhecimento 

das partes acerca do instituto da custódia conjunta. 

Com o exame das peças processuais, inclusive de peças da ação 

originária colacionadas ao recurso, percebeu-se que os litigantes não revelavam 

grande animosidade entre si (se comparados com o caso anterior), apesar de 

procurarem desconstituir a capacidade um do outro de manter a guarda unilateral.  

De um lado a mãe, autora da ação buscava informar que o pai-promovido 

não residia com a criança, que era deixada com os avós paternos e que aquele (o 
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pai) não possuía condições financeiras de manter a guarda do menor. Por sua vez, 

o pai detentor da guarda unilateral de fato, opunha-se ao deferimento do pedido da 

autora alegando abandono do menor, uma vez que a ex-companheira havia se 

mudado para o Rio de Janeiro a procura de trabalho, deixando a criança. 

Em Primeiro Grau, tanto o parecer ministerial quanto a sentença foram 

favoráveis à concessão da guarda unilateral, sem sequer mencionar a guarda 

compartilhada, embora já estivesse em vigor a Lei nº 13. 058/2014.  

Todos os detalhes acima merecem ser utilizados na reflexão que ora se 

propõe acerca da aplicação da guarda compartilhada pelo Judiciário Cearense, o 

que abrange a compreensão dos conceitos jurídicos que permeiam o assunto e, 

assim, da correta aplicação desse instituto de acordo com a Lei.  

Insta lembrar que a guarda se traduz no poder de tomada de decisões, 

um dever de zelo, que não é necessariamente sinônimo de coabitação. No caso em 

tela, tanto o pai quanto a mãe poderiam exercer a guarda unilateral nas condições 

em que se encontravam. O pai, se fosse guardião exclusivo, poderia deixar o filho 

sob os cuidados dos avós paternos e mesmo assim exercer sua guarda. A mãe, por 

sua vez, poderia também exercer a guarda residindo em outro estado.  

Seguindo com a análise das peças do processo, chegou-se a um parecer 

da Procuradoria de Justiça, do qual segue trecho: 

 

(...) Em ações desse jaez, faz-se imperioso envidar esforços no 
sentido de não nos afastarmos, em nenhum momento, da busca pela 
máxima proteção da criança. 
Esse mister, todavia, nem sempre, aliás, quase nunca será uma 
tarefa fácil em virtude de cada caso envolver diversas nuances, 
condições, aspectos e especificidades. 
Nesse lamiré, pois, inexoravelmente deverá o magistrado, em seu 
múnus de decidir a causa com olhos voltados sempre à máxima tutela 
da criança e do adolescente, valer-se das opiniões emitidas por 
profissionais habilitados – como o são os psicólogos e assistentes 
sociais - que possam somar às suas convicções formadas no decorrer 
da instrução processual, notadamente nas audiências, para que 
então possa decidir de maneira aquilatada cada demanda. 
Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser: (...) 
Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do 
filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer     o     poder     
familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo   se   um   dos   
genitores   declarar   ao magistrado que não deseja a guarda do 
menor. (Redação dada pela Lei nº 13.058, de 2014) 
Pensamos ser essa a hipótese dos autos. 
(...) 
De fato, não houve acordo com relação à guarda do menor. E aqui 
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registramos:  
importa pouco ou quase nada o fato de o promovido ter dito em 
audiência que concordava que o infante fosse residir com sua 
genitora. Ora, tal afirmação não quer dizer que tenha renunciado à 
sua condição de pai – que, aliás, segundo consta dos autos, não 
renunciou mesmo quando podia – mas apenas que concordou, 
naquele momento, com as assertivas que lhe foram colocadas. 
Não se olvida, outrossim, que o requerido é pessoa humilde, 
residente nos rincões desse Estado cuja grande parcela da 
população é sabidamente ignorante, desinstruída e desconhecedora 
de seus direitos mais elementares. Para uma pessoa dessa estirpe, 
não duvidamos, comparecer a uma audiência, ato judicial 
sabidamente revestido de diversas e dispensáveis solenidades, não 
é tarefa das mais confortáveis, independentemente de sua sujeição 
ao direito material em discussão. 
Destarte, afastamos desde logo a hipótese de vedação ao venire 
contra factum proprium, mormente em ações desse jaez, nas quais, 
como dito alhures, deve prevalecer e sobressair o princípio do melhor 
interesse do menor. 
 

No parecer, o Ministério Público demonstra de pronto que a 

prioridade é o bem-estar da criança. Destaca após, que mesmo tendo o pai, em 

algum momento do processo originário, anuído com a mudança de domicílio do 

menor, jamais renunciou sua condição de pai. Mesmo concordando que o 

menor fosse residir com a mãe em outro estado, por ter percebido que a cidade 

do Rio de Janeiro ofereceria melhores condições de estudo para a criança, 

demonstrou o zelo e cuidado inerentes à guarda. 

Sendo assim, o pai não revelou desinteresse pela guarda por permitir 

a alteração de domicílio do menor, o que há de ser enquadrado na situação do 

artigo 1.584, parágrafo segundo, do Código Civil, incrementado pela Lei nº 13. 

058/2014. 

Continuando a análise do mesmo parecer, o trecho a seguir: 

 

(...) Ora, dos excertos acima colacionados quer nos parecer que está 
claro que a família na qual o menor se encontra atualmente, embora 
humilde, envida todos os esforços para uma mantença adequada. 
Perceba-se que o infante é uma criança feliz, comunicativa, que 
estuda em ano escolar compatível com sua idade, enfim, um ser em 
pleno desenvolvimento. 
Ademais, ainda no que diz respeito às condições financeiras da 
família, nos permita dizer que a pobreza não é, nem nunca foi motivo 
ou razão suficiente para se decidir ações de interesse de menor como 
guarda, tutela, etc. Registre-se que a família em cujo seio o menor se 
ampara, embora humilde, não se encontra em uma situação de 
miserabilidade capaz de impossibilitar o desenvolvimento adequado 
do infante. 
Anote-se que o estudo social realizado na casa da requerida também 
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apontou condições adequadas para a convivência do menor com 
aquela família. Não transpareceu nenhum fato desabonador de 
conduta ou impeditivo para que a genitora do menor Victor também 
exerça seu poder familiar e participe de forma efetiva de sua vida. 
 
 

Restou também constatado no processo em tela que ambos os pais 

estavam aptos ao exercício da guarda, o que excluiria a aplicação da guarda 

unilateral com base no que está preceituado no referido §2º do artigo 1.584 do 

Código Civil. Segundo o relatório social dos autos ao qual se referiu o 

Procurador de Justiça, havia aptidão do pai ao exercício da guarda, bem como 

foi destacado que a condição financeira não é critério de avaliação para aptidão 

de guardião. Sobre a mãe, o parecer também apontou condições adequadas 

para o exercício da guarda.  

Com base nisso, o parecer opinou pela aplicação da guarda 

compartilhada, embora não tenha sido esse o desejo inicial do casal ou por falta 

de conhecimento do instituto, ou por não estarem eles focados no melhor 

interesse do menor, visando antes disso seus próprios desejos egoísticos e 

excluir o outro da vida do filho. 

Assim, o órgão do Ministério Público sugeriu a imposição legal da 

guarda compartilhada, já que não se observou inaptidão de qualquer dos pais 

ao exercício da guarda e que nenhum dos dois se recusou ao exercício da 

guarda, com estrita e fiel interpretação ao texto do artigo 1584, §2º, do Código 

Civil. 

 

(...) Diante dessas circunstâncias, não vemos óbice, senão imposição 
legal à aplicação da guarda compartilhada no caso concreto. 
Impende reforçarmos, ainda, que o fato de os genitores do menor 
residirem em cidades diferentes não é per si obstáculo à concessão 
da guarda compartilhada. 
Por tudo isso e diante do quadro fático-jurídico que nos foi permitido 
vislumbrar a partir da análise dos autos, pedimos vênia para discordar 
dos posicionamentos ministerial e judicial, e, nessa esteira, opinar 
pela decretação da guarda compartilhada ao caso em tablado. 

 

Do trecho acima pode-se deduzir a aplicação do §3º do artigo 1.583 

do Código Civil (redação da Lei nº 13.058/2014): "§ 3º Na guarda 

compartilhada, a cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela 

que melhor atender aos interesses dos filhos (Redação dada pela Lei nº 13.058, 
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de 2014)". 

Adiante, outro trecho da mesma peça processual atesta a aplicação 

direta dos princípios da afetividade e do melhor interesse do menor, quando o 

órgão ministerial demonstra a preocupação em manter os laços afetivos 

fincados com os avós desde o nascimento da criança, sendo medida brusca e 

insensata retirar do seio daquela família com quem convivia há nove anos.  

 

Nesse diapasão e nos termos dos parágrafos §3º dos arts. 1.583 e 
1.584 do CC/02, e tendo por conta que o menor reside com seus 
familiares paternos há cerca de 08 (oito) anos, portanto plenamente 
inserido naquele ambiente social, sugerimos que o infante seja 
mantido em sua família paterna, o que, por evidente, não deve ser 
empecilho para que sua genitora participe, à distância ou não, da 
criação de sua prole. 
 

Ainda na análise do mesmo parecer do Ministério Público, foram 

trazidos como referência um Julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do 

Sul e um do Superior Tribunal de Justiça, abaixo transcritos, ambos em favor 

da aplicação impositiva da guarda compartilhada em caso de dissenso entre o 

casal.  

 
(...) Em arremate, permita-nos colacionar o entendimento 
jurisprudencial hodierno acerca da matéria em comento: 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA 
COMPARTILHADA. CONSENSO. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA 
DE RESIDÊNCIA DO MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda 
compartilhada busca a plena proteção do melhor interesse dos 
filhos, pois reflete, com muito mais acuidade, a realidade da 
organização social atual que caminha para o fim das rígidas 
divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A 
guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do 
Poder Familiar entre pais separados, mesmo que demandem 
deles reestruturações, concessões e adequações diversas, para 
que seus filhos possam usufruir, durante sua formação, do ideal 
psicológico de duplo referencial. 3. Apesar de a separação ou do 
divórcio usualmente coincidirem com o ápice do distanciamento do 
antigo casal e com a maior evidenciação das diferenças existentes, o 
melhor interesse do menor, ainda assim, dita a aplicação da guarda 
compartilhada como regra, mesmo na hipótese de ausência de 
consenso. 4. A inviabilidade da guarda compartilhada, por ausência 
de consenso, faria prevalecer o exercício de uma potestade 
inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque contrária ao 
escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 5. A 
imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período 
de convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não 
houver consenso, é medida extrema, porém necessária à 
implementação dessa nova visão, para que não se faça do texto legal, 
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letra morta. 6. A guarda compartilhada deve ser tida como regra, 
e a custódia física conjunta - sempre que possível - como sua 
efetiva expressão. 7. Recurso especial provido. (Processo REsp. 
1428596 RS 2013/0376172- Orgão Julgador T3 – TERCEIRA TURMA 
Publicação DJe 25/06/2014 Julgamento 3 de Junho de 2014 Relator 
Ministra NANCY ANDRIGHI.) (grigou-se). 
 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA COMPARTILHADA. A redação 
atual do artigo 1.584, § 2º Código Civil (introduzido pela Lei 13.058/14) 
dispõe que a guarda compartilhada é a regra há ser aplicada, mesmo em 
caso de dissenso entre o casal, somente não se aplicando na hipótese de 
inaptidão por um dos genitores ao exercício do poder familiar ou quando 
algum dos pais expressamente declarar o desinteresse em exercer a 
guarda. Caso em que a guarda compartilhada vai regulamentada, mas o 
regime de convivência entre pai e filha continua sendo o regime vigente, 
fixada residência habitual materna. DERAM PROVIMENTO (de 
Instrumento Nº 70064723307, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 25/06/2015). 
Processo AI 70064723307 RS Orgão Julgador Oitava Câmara Cível 
Publicação Diário da Justiça do dia 01/07/2015 Julgamento 25 de Junho 
de 2015 Relator José Pedro de Oliveira Eckert.  

 

Em seguida, corroborando com a posição do Ministério Público, a 

Desembargadora Relatora Lira Ramos de Oliveira se posiciona. 

 

(...) No caso em comento, no qual não houve consenso entre os litigantes 
acerca da guarda do filho em comum ao ex-casal, porquanto ambos 
anseiam conviver com o menor, verifica-se que o Juízo de origem pautou 
sua decisão de guarda unilateral em favor da genitora apelada, em razão 
de ter o genitor apelante aduzido, em audiência de instrução, que 
concordava que o infante fosse morar com sua mãe no Estado do Rio de 
Janeiro – e aqui, frise-se, em nenhum momento renunciou sua 
condição de pai ou sua vontade de continuar tendo a guarda do 
menor, apenas concordou que o Estado em que reside a apelada é maior 
e mais acessível às boas oportunidades que o interior deste Estado do 
Ceará. (grifou-se) 

 

Destacamos que nos parece de extrema relevância o posicionamento da 

Relatora, a qual demonstra perfeita compreensão da essência do poder familiar e 

da guarda, abordados anteriormente neste trabalho. No voto, fez-se a diferenciação 

entre a condição de pai, que se traduz no exercício do poder familiar, bem como no 

exercício da guarda, como componente deste. Ou seja, o pai desejava continuar a 

exercer ambos, poder familiar e guarda, embora tenha concordado com alteração 

do domicílio do menor. Tal posicionamento serve para esclarecer a diferença entre 

custódia física, guarda e poder familiar. 

A Desembargadora Relatora também fez destaque ao fato de o pai da 
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criança ser pessoa de poucos recursos financeiros e que essa condição não seria 

critério para avaliar o bom exercício de seu múnus de pai. Entendemos que a 

posição da magistrada revela a aplicação do princípio da dignidade humana, 

embora não tenha feito expressa alusão a este. 

 

(...) Sobre a situação humilde do genitor e avós paternos, cito trecho do 
parecer subscrito pelo Ministério Público de 2º Grau, às fls. 137: “ademais, 
ainda no que diz respeito às condições financeiras da família, nos permita 
dizer que a pobreza não é, nem nunca foi motivo ou razão suficiente para 
se decidir ações de interesse de menor como guarda, tutela, etc. Registre-
se que a família em cujo seio o menor se ampara, embora humilde, não se 
encontra em uma situação de miserabilidade capaz de impossibilitar o 
desenvolvimento adequado do infante”.  
 

Para concluir a fundamentação, foi usada pela Desembargadora 

Relatora, como base jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionada ao 

bojo do voto do qual se transcreve o trecho final. 

(...) Diante do embate, em que o pai e a mãe, e suas respectivas famílias, 
possuem condições financeiras e sociais, e vontade de criar e ter a guarda 
do infante, não há outra opção que não a aplicação do art. 1.584, inciso II 
e § 2º, do CC/02, determinando a guarda compartilhada dos pais, que não 
encontra óbice no fato destes morarem em cidades diferentes. 
Na forma do § 3º, do art. 1.853, do CC/02, “na guarda compartilhada, a 
cidade considerada base de moradia dos filhos será aquela que melhor 
atender aos interesses dos filhos”, assim, considerando que o menor 
reside com seus familiares paternos há mais de 09 (nove) anos, estando 
totalmente inserido naquele ambiente social, entende-se que, segundo o 
melhor interesse do infante, é preferível que o mesmo seja mantido com 
sua família paterna, sendo esta sua base de moradia, ficando a critério da 
apelada a forma de sua participação na criação de sua prole, à distância 
ou não. Corroborando todo o exposto, veja-se a pacífica jurisprudência do 
STJ: 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA 
COMPARTILHADA. REGRA DO SISTEMA. ART. 1.584, § 2º, DO CÓDIGO 
CIVIL. CONSENSO DOS GENITORES. DESNECESSIDADE. 
ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. POSSIBILIDADE. 
MELHOR INTERESSE DO MENOR. 1. A instituição da guarda 
compartilhada de filho não se sujeita à transigência dos genitores ou à 
existência de naturais desavenças entre cônjuges separados. 2. A guarda 
compartilhada é a regra no ordenamento jurídico brasileiro, conforme 
disposto no art. 1.584 do Código Civil, em face da redação estabelecida 
pelas Leis nºs 11.698/2008 e 13.058/2014, ressalvadas eventuais 
peculiaridades do caso concreto aptas a inviabilizar a sua implementação, 
porquanto às partes é concedida a possibilidade de demonstrar a 
existência de impedimento insuperável ao seu exercício, o que não ocorreu 
na hipótese dos autos. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp 
1591161/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017) 
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA 
COMPARTILHADA. PRIMAZIA SOBRE A GUARDA UNILATERAL. 
DESAVENÇAS ENTRE OS CÔNJUGES SEPARADOS. FATO QUE NÃO 
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IMPEDE O COMPARTILHAMENTO DA GUARDA. EXEGESE DO ART. 
1.584, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL. DOUTRINA SOBRE O TEMA. ANÁLISE 
DAS DEMAIS QUESTÕES DEVOLVIDAS. RETORNO DOS AUTOS AO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. Primazia da guarda compartilhada no 
ordenamento jurídico brasileiro, conforme de depreende do disposto no art. 
1.584 do Código Civil, em face da redação estabelecida pelas Leis 
11.698/08 e 13.058/14. 2. Impossibilidade de se suprimir a guarda de um 
dos genitores com base apenas na existência de desavenças entre os 
cônjuges separados. Precedentes e doutrina sobre o tema. 3. Necessidade 
de devolução dos autos à origem para que prossiga a análise do pedido 
de guarda compartilhada, tendo em vista as limitações da cognição desta 
Corte Superior em matéria probatória. 4. RECURSO ESPECIAL 
PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ, REsp 1560594/RS, Rel. Ministro 
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 
23/02/2016, DJe 01/03/2016) 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E 
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. 
CONSENSO. NECESSIDADE. ALTERNÂNCIA DE RESIDÊNCIA DO 
MENOR. POSSIBILIDADE. 1. A guarda compartilhada busca a plena 
proteção do melhor interesse dos filhos, pois reflete, com muito mais 
acuidade, a realidade da organização social atual que caminha para o fim 
das rígidas divisões de papéis sociais definidas pelo gênero dos pais. 2. A 
guarda compartilhada é o ideal a ser buscado no exercício do Poder 
Familiar entre pais separados, mesmo que demandem deles 
reestruturações, concessões e adequações diversas, para que seus filhos 
possam usufruir, durante sua formação, do ideal psicológico de duplo 
referencial. 3. Apesar de a separação ou do divórcio usualmente 
coincidirem com o ápice do distanciamento do antigo casal e com a maior 
evidenciação das diferenças existentes, o melhor interesse do menor, 
ainda assim, dita a aplicação da guarda compartilhada como regra, mesmo 
na hipótese de ausência de consenso. 4. A inviabilidade da guarda 
compartilhada, por ausência de consenso, faria prevalecer o exercício de 
uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente, porque 
contrária ao escopo do Poder Familiar que existe para a proteção da prole. 
5. A imposição judicial das atribuições de cada um dos pais, e o período de 
convivência da criança sob guarda compartilhada, quando não houver 
consenso, é medida extrema, porém necessária à implementação dessa 
nova visão, para que não se faça do texto legal, letra morta. 6. A guarda 
compartilhada deve ser tida como regra, e a custódia física conjunta - 
sempre que possível - como sua efetiva expressão. 7. Recurso especial 
provido. (STJ, REsp 1428596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 25/06/2014) 
Desta forma, deve a sentença vergastada ser reformada, para determinar 
a guarda compartilhada dos pais em relação ao filho, tendo como moradia 
base o lugar onde já reside com os familiares paternos há mais de 09 
(nove) anos, em observância ao arts. 1.853, § 3° e 1.854, inciso II e § 2º, 
ambos do Código Civil.3. Dispostivo. Ante o exposto, conheço e dou 
provimento ao recurso de apelação cível, determinando a guarda 
compartilhada do infante aos genitores. 

 

Desta feita o julgado nos serviu para demonstrar a compreensão da 

diferença entre os termos guarda, domicílio, poder familiar, no caso concreto, além 

de analisar a aplicabilidade da guarda compartilhada legal, imposta pelo Poder 

Judiciário Cearense, aplicando-se o artigo 1.584, §2º, do Código Civil.   
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Como conclusão da análise dos três casos apreciados, temos que, ainda 

a despeito de serem as decisões uniformes no sentido de aplicar princípios 

constitucionais do Direito de Família e da Infância em suas fundamentações, estas 

não foram uníssonas no que diz respeito à aplicação da guarda compartilhada nos 

casos de inexistência de diálogo entre os pais. A imposição legal da guarda 

compartilhada ainda permanecia, ao menos, no âmbito da pesquisa realizada, um 

posicionamento divergente entre os magistrados do Tribunal de Justiça do Estado 

do Ceará. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A família de hoje pode ser assim considerada como um conjunto de 

pessoas ligadas pelo casamento, pela união estável, pelos laços de sangue, pela 

adoção ou mesmo pela afetividade. 

Com o presente trabalho, pudemos perceber que as famílias sofreram 

grandes alterações decorrentes do avanço tecnológico e das mudanças 

econômicas e culturais. A partir daí o Estado passou a ampliar sua postura de 

proteção à família sob uma ótica do indivíduo como centro das relações familiares, 

com esteio na dignidade humana, na afetividade e na garantia de direitos 

fundamentais. 

A família perdeu seu caráter patrimonial, matrimonial e patriarcal, dando 

espaço a uma família socioafetiva.  

Na idade antiga, o Direito Romano reconhecia um modelo de família no 

qual o pai de família (pater familiae) tinha autoridade para decidir até mesmo sobre 

o destino da vida de seus filhos e esposa. Não se admitia outra forma de enlace 

senão aquela monogâmica, heterossexual e oriunda do casamento; a paternidade 

era definida não por laços de consanguinidade ou afetividade, mas por declaração 

de vontade do pai. 

O período medieval trouxe um modelo de família com viés mais religioso, 

que ainda mantinha o patrimônio como elo entre os familiares, mas que além disso 

procurava de preservar a linhagem familiar revelados na ideia de necessidade de 

procriação.  

Na Modernidade se percebeu um caráter mais individualista da família, 

percebendo-se a mitigação da força do casamento como única forma de 

reconhecimento de família.  

Somente na fase contemporânea ou pós-moderna, com os avanços 

culturais, sociais, tecnológicos e tantos mais, se passou a perceber a família como 

um ajuntamento afetivo, ou seja, movido por valores e sentimentos individuais que 

merece reconhecimento em suas várias modalidades.  

Sob essa nova ótica, a Constituição Federal de 1988, claramente 

influenciada pelos movimentos internacionais em prol da dignidade humana, inseriu 



82 

 
 

no ordenamento jurídico brasileiro um redimensionamento do conceito de família, 

reconhecendo diferentes modalidades além da antiga e tradicional família 

matrimonial do tipo pai, mãe e filhos, agregando outros como a família monoparental 

e a decorrente de união estável.  

Deste modo, com os estudos realizados compreendeu-se que a família 

tem como função social proteger a vida social e familiar do indivíduo, além da 

proteção patrimonial que ainda existe. A função social da família é, portanto, a de 

proteger e formar o cidadão, garantindo-lhe uma existência digna. Diante disso é 

que se enfoca a questão da importância do reconhecimento e valorização da 

infância nesse contexto.     

Existem, portanto, direitos inerentes à família que começam desde a 

liberdade no modo de escolha da formação familiar até o direito de convivência 

familiar, todos decorrentes da dignidade humana.  

Essa proteção jurídica aos direitos humanos veio crescendo ao longo da 

História e, sempre seguindo os ideais de liberdade e dignidade, fez com que fossem 

reconhecidas como famílias outras além daquelas casamentárias.  

Atualmente, além dos diversos modos familiares aceitos, a liberdade se 

faz presente também em outros aspectos, como na facilidade de divórcios, na 

escolha de diferentes regimes de bens do casamento, na escolha dos modos de 

reprodução humana, na guarda dos filhos. 

Pode-se dizer que hoje o reconhecimento da família multifacetada é uma 

realidade que se alicerça no princípio da dignidade humana e da liberdade 

individual, e que a família sempre foi um retrato do momento histórico a que 

corresponde, revelando as faces religiosas, políticas, históricas, culturais, sociais de 

cada fase.  

Considerando o objeto de estudo deste trabalho, que é a guarda 

compartilhada, com base no apanhado realizado nos capítulos iniciais, nos foi 

possível chegar a interessantes conclusões, sendo uma delas a estreita relação 

entre desenvolvimento humano, estudado sob a ótica da evolução das famílias, e a 

maior participação do Estado na solução de conflitos sociais, em especial na 

atuação do Poder Judiciário. 

A guarda compartilhada foi instituída com a finalidade proteger o melhor 
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interesse do menor e propiciar continuidade da convivência familiar, nos casos de 

separação dos pais. Logo, a guarda compartilhada significa uma imposição legal 

aos pais separados ao exercício conjunto e participativo do poder familiar ou da 

autoridade parental em relação aos seus filhos, com o fim de manter os vínculos 

afetivos rompidos com o fim da relação conjugal. 

Então, a guarda compartilhada serve para viabilizar a ambos os pais a 

continuidade do exercício conjunto do poder familiar, mediante o rateio das 

responsabilidades parentais e da reorganização das relações familiares afetadas 

pela separação ou, em certos casos, pela própria constituição da família que não 

se iniciou com uma união.  

Nesse cenário, é preciso entender em que consiste o poder familiar, a 

guarda em si, o direito de visitas e especialmente compreender a essência da 

guarda compartilhada (que não se traduz na divisão equânime de tempo de 

permanência da criança com ambos os cônjuges, até porque essa divisão igualitária 

não existe nem mesmo quando não há separação). 

A questão da guarda compartilhada no Brasil foi regulada em 2008 

primeiramente, pela Lei nº 11.698, depois alterada pela Lei nº 13.058 no ano 2014. 

Ambas as leis alteraram artigos do Código Civil de 2002 com fundamento 

básico nos princípios da dignidade, afetividade, convivência familiar e melhor 

interesse da criança, elegendo um modelo de responsabilidade parental como 

paradigma prioritário no qual o Poder Judiciário pudesse aplicar a guarda 

compartilhada como forma de retomar o equilíbrio nas relações entre pais e filhos e 

preservar a convivência familiar garantida no Estatuto da Criança e do Adolescente 

e na Constituição Federal. 

Não se pode esquecer, no entanto, que, na prática, a realidade nas varas 

de família é diferente. A aplicação impositiva da guarda compartilhada pode 

intensificar conflitos e disputas entre os genitores, já que em grande parte dos casos 

as separações não ocorrem de modo harmonioso. 

Se por um lado essa modalidade de guarda permite a convivência da 

criança com ambos os pais, mitigando os impactos e as dificuldades da separação, 

por outro, ressalta a dificuldade dos pais de tomarem decisões em conjunto em 

relações aos seus filhos após a ruptura da vida conjugal.  



84 

 
 

Com esteio na breve análise apresentada, considerado o universo 

diminuto de decisões examinadas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará sobre 

o tema, notou-se que nossa doutrina e jurisprudência se dividem com relação a 

imposição da guarda compartilhada, que para alguns só é viável inexistindo litígios 

entre pais. Contudo, há entendimento diverso, no sentido de que o instituto é 

possível nos casos de ausência de acordo, quando se prima pelo melhor interesse 

da criança.     

Constatou-se também, com a análise das decisões judiciais, que, embora 

haja divergências na tendência à concessão da guarda compartilhada em hipóteses 

de dificuldade de diálogo entre os guardiões, em todas os casos a fundamentação 

coincide, baseada especialmente nos princípios da dignidade humana que se 

desdobra em afetividade, convivência familiar e melhor interesse da criança. 

O exame dos trechos dos julgados demonstrou uniformidade na 

priorização do bem-estar das crianças e adolescentes, mesmo quando os 

resultados e aplicação da legislação foram diferentes. Reputa-se suficiente destacar 

a natureza do bem jurídico a ser protegido e o respeito à proteção integral à criança. 

Destaca-se que as decisões em análise mencionaram a necessidade de 

atender ao desenvolvimento das crianças, identificando a solução por elas adotada 

– favorável ao melhor interesse dos menores – com a concretização desse princípio. 

Ocorre, contudo, que tal argumento não importou na divergência de resultados das 

decisões, considerando os aspectos fáticos. Os princípios foram utilizados como um 

argumento de autoridade, legitimadores dos julgados. 

Essa conclusão decorre da constatação de que o Tribunal de Justiça do 

Estado do Ceará preocupa-se em verificar se os titulares de direito, em cada caso 

concreto, menores filhos de pais em disputa de guarda, obtiveram a tutela judicial 

para permitir pleno exercício de sua dignidade através da convivência familiar. 

Notou-se, também, a preocupação dos Tribunais em não causarem aos 

menores modificações bruscas em seu convívio familiar que pudessem lhes causar 

prejuízos no seu desenvolvimento psicoemocional. Tanto nas decisões favoráveis 

ao exercício impositivo da guarda compartilhada, como nos casos de entendimento 

de inviabilidade do instituto, houve análise dos efeitos causados nas crianças com 

a tomada da decisão, no caso concreto.  
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Houve utilização de julgados de outros Tribunais pátrios como argumento 

dos posicionamentos tomados, bem como referência às características do bem 

jurídico protegido, indicando que esses aspectos são também considerados pelos 

tribunais no processo de formação de seu convencimento, o que acaba pendendo 

para a tutela favorável ao melhor interesse do menor. 

Essa precaução dos Tribunais em legitimar o teor das decisões aponta a 

importância dos princípios da dignidade humana, afetividade, convivência familiar e 

melhor interesse da criança na atual sociedade, demonstrando uma reflexão do 

Judiciário no tocante às exigências sociais atuais, que parecem não se satisfazer 

com benefícios limitados aos agentes envolvidos, mas que também exigem 

benefícios coletivos para a sociedade como um todo, conduzindo a um 

desenvolvimento social de acepção mais ampla. 

Ao final deste estudo, é possível asseverar que há nítida preocupação 

dos julgados quando analisam conflitos entre os interesses dos pais e a proteção 

aos interesses dos filhos em proferir decisões que identifiquem a melhor forma de 

aplicação da norma jurídica e dos princípios fundamentais. 

  



86 

 
 

 

REFERÊNCIAS  

 

AMIN, Andréa Rodrigues. Curso de Direito da Criança e do Adolescente: 
aspectos teóricos e práticos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 
ANDRIGHI, Fátima Nancy. In: MENEZES, Joyceanne Bezerra de; MATOS, Ana 
Carla Harmatiuk, organizadoras. Direito das Famílias: por juristas brasileiras. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
 
ARIÈS, Phillippe; DUBY, Georges. História da Vida Privada 2: Da Europa Feudal. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
 
_____. História da Vida Privada 4: Da Revolução Francesa. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991. 
 
_____. História Social da Criança de Família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 
 
BIRMANN, Sidnei Hofer. O direito à filiação frente à inconstitucionalidade do art. 
10 do novo Código Civil. Âmbito Jurídico. Rio Grande do Sul, V. 35, dez./2006. 
Disponível em http://www.ambito-
jurídico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1553. 
Acesso em 28/01/2008. Acesso em: 20 de fev. 2020. 
 
BITTAR, Carlos Alberto. Curso de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1994. 
 
CAMBI, Franco. História da Pedagogia. São Paulo: Unesp, 1999. 
 
CANEZIN, Claudete Carvalho. Da guarda compartilhada em oposição à guarda 
unilateral. Professor Christiano Cassettari, abr./2003. Disponível em: 
http://www.professorchristiano.com.br/artigosleis/artigo_claudete_guarda.pdf. 
Acesso em: 20 de fev. 2020. 
 
CARVALHO, Dimas Messias de. Direito das Famílias. 6. ed. São Paulo: Saraiva 
Educação, 2018. 
 
CASEY, James. A História da Família. São Paulo: Ática, 1992. 
 
COSTA, Jurandir Freire. Ordem Médica e Norma Familiar. Rio de Janeiro: Graal, 
1989. 
 
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 6. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2010. 
 
_____. Síndrome da alienação parental, o que é isso? Maria Berenice Dias, 
dez./2012. Disponível em  



87 

 
 

http://www.mariaberenice.com.br/manager/arq/(cod2_504)1__sindrome_da_aliena
cao__parental_oque_e_isso.pdf. Acesso em: 17 mar. 2019. 
 
DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: direito de família. Vol. 5. 
23. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
ELIAS, Roberto João. Pátrio Poder: guarda dos filhos e direito de visitas. São 
Paulo: Saraiva, 1999. 
 
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias – de 
acordo com a Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha e com a Lei 11.441/2007 – Lei 
da separação, divórcio e inventário extrajudiciais. 6. ed. Rio de Janeiro: Lúmen 
Juris, 2008. 
 
FIGUEIRÊDO, Luiz Carlos de Barros. Guarda: Estatuto da Criança e do 
Adolescente, questões controvertidas. Curitiba: Juruá, 2008. 
 
FONTANA, Davi. Psicologia para professores. São Paulo: Loyola, 1998. 
 
FORMIGONI, Beatriz de Moraes Salles. Da idade média a idade moderna: um 
panorama geral da história social e da educação da criança. Temas em 
Educação e Saúde, São Paulo, v. 6, mar./2017. Disponível em: 
https://periodicos.fclar.unesp.br/tes/article/view/9523. Acesso em: 05 mar. 2019. 
 
FREITAS, Douglas Phillips. Guarda Compartilhada e as regras da perícia 
social, psicológica e interdisciplinar: comentários à Lei n. 11.698, de 13 de 
julho de 2008. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009. 
 
GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Função Social da Família e jurisprudência 
brasileira. In: PEREIRA, Rodrigo da Cunha (org.). Família e solidariedade: teoria 
e prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
 
GLANZ, Semy. A Família Mutante: Sociologia e Direito Comparado. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. 
 
GOETZ, Everley Rosane. Psicologia Jurídica e Direito de Família: Práticas e 
Saberes. Curitiba: Juruá, 2017. 
 
GRISARD FILHO, Waldyr. Guarda Compartilhada: um novo modelo de 
responsabilidade parental. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. 
 
GROTH, Bruna Brasil. A fixação de alimentos em favor dos filhos na guarda 
compartilhada. Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, jun./2016. 
Disponível em http://www.pucrs.br/direito/wp-
content/uploads/sites/11/2016/09/brunna_groth_2016_1.pdf. Acesso em: 20 fev. 
2020. 
 



88 

 
 

GUIMARÃES, Abiliatriz Figueiredo Ferreira. Guarda Compartilhada: vantagens e 
desvantagens. Disponível em: 
file:///C:/Users/Beatriz/AppData/Local/Temp/FACULDADE_DOCTUM_DE_VITORI
A_CURSO_DE_DIR.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020. 
 
HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. In: MENEZES, Joyceanne Bezerra 
de; MATOS, Ana Carla Harmatiuk (org). Direito das Famílias. São Paulo: Saraiva, 
2013. 
 
HUNT Lynn. Revolução Francesa e Vida Privada. In: História da Vida Privada 4: 
da Revolução Francesa à Primeira Guerra. PERROT, Michele (org.). São Paulo: 
Companhia das Letras, 1991. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
LEMOS JUNIOR, Eloy Pereira. Fundamentabilidade Horizontal dos Direitos 
nas Relações de Família e do Trabalho. Vol.1. Pará de Minas: Virtualbooks, 
2016. 
 
LIMA, Ricardo Alves de. Função Social da Família: Família e Relações de Poder 
Transformação Funcional Familiar a partir do Direito Privado. Curitiba: Juruá 
Editora, 2013. 
 
LUCAS, Doglas Cesar, e GHISLENI, Pâmela Copetti. O amor e o Direito 
pertencem a “idiomas” distintos: uma crítica à juridicização do afeto. Revista 
Brasileira de Sociologia do Direito, São Paulo, v. 4, n. 3, p.106-131, 
set/dez.2017. 
 
LOBO, Paulo. Direito Civil. Vol. 05: famílias. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 
2018. 
 
MACIEL, Katia Regina Ferreira Lobo Andrade. Poder Familiar. In: Curso de 
Direito da Criança e do Adolescente: aspectos teóricos e práticos. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
 
MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas Dabus. Novas Modalidades de Família 
na Pós-Modernidade.  2010. 348 f. Tese de Doutorado. Faculdade de Direito a 
USP, São Paulo, 2010. Disponível em:  
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2131/tde-31012011-
154418/publico/TESE_COMPLETA_PDF_ADRIANA.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020. 
 
MENEZES, Joyceanne Bezerra de; MATOS, Ana Carla Harmatiuk (org.). Direito 
das Famílias: por juristas brasileiras. São Paulo: Saraiva, 2013. 
 
NOGUEIRA, Alberto. Direito Constitucional das Liberdades Públicas. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003. 
 



89 

 
 

PENA JUNIOR, Moacir César. Curso Avançado de Direito das Famílias. 
Teresina: Edufpi, 2017. 
 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (org.). Família e solidariedade: teoria e prática do 
Direito de Família. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
 
_____. Princípios Norteadores do Direito de Família. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 
2012. 
 
PEREIRA JÚNIOR, Antônio Jorge. A família entre as modalidades convivenciais do 
Direito e a distinção entre ser, pensar, agir e sentir-se família. In: Família e 
Pessoa, uma questão de Princípios. São Paulo: YK Editora, 2018. 
 
PERELBERG, Rosine Josef; MILLER Ann C. O sexo e o poder nas famílias. Rio 
de Janeiro: Imago, 1994. 
 
PERROT, Michele. História da Vida Privada 4: Da Revolução Francesa à 
Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
 
PINI, Francisca Rodrigues de Oliveira. Estatuto da Criança e do Adolescente, 25 
anos de História. In: VIEIRA, Ana Luísa (org.). Salvar o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2015. Disponível em: 
https://www.paulofreire.org/eca/e_book_ECA.pdf. Acesso: 02 de fev. 2020. 
 
PRIORI, Mary Del. O Casamento entre o amor e o sexo. 
 2014. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=RQZfIU-DQ9E. Acesso: 
03 de março de 2020. 
 
ROCHA, Cesar Asfor. A luta pela efetividade da jurisdição. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. 
 
ROBL FILHO, Ilton Norberto. Direito Intimidade de Vida Privada: paradoxos 
jurídicos e sociais e na sociedade pós-moralista e hipermoderna. Curitiba: Juruá, 
2010. 
 
RODRIGUES JUNIOR, Otavio Luiz. Amor e Direito Civil: Normatividade, Direito e 
Amor. In: Família e Pessoa, uma questão de Princípios. São Paulo: YK Editora, 
2018. 
 
ROSA, Conrado Paulino. iFamily: Um novo conceito de família. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 
 
_____. Nova Lei da Guarda Compartilhada. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
ROUDINESCO, Elisabeth. A Família em Desordem. Rio de Janeiro: Jorge 
Azahar, 2003. 
 
SAMARA, Eni de Mesquita. A família brasileira. São Paulo: Editora Brasiliense, 



90 

 
 

1983. 
 
SANTOS, Marcelo Henrique Gonçalves Riviera Moreira. Crítica à estipulação da 
Guarda Compartilhada como regra: reflexão sobre o convívio equilibrado e a tutela 
do menor. Revista dos Tribunais, vol. 989, ano 107, p. 267-288. São Paulo: RT, 
março, 2018. 
 
SEREJO, Lourival. Direito Constitucional da Família. Belo Horizonte: Del Rey, 
1999. 
 
SILVA, Denise Maria Perissini da. Mediação e Guarda Compartilhada, 
conquistas para a família. Curitiba: Juruá, 2012. 
 
SILVA, Heleno Florindo da. A família e o afeto: o dever fundamental dos pais em 
dar afeto aos filhos como mecanismo de proteção ao desenvolvimento da 
personalidade e concretização da dignidade humana. Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Direito da UFC, vol. 32, ano 2, jul./dez. 2012. 
 
SIMIONATO, Marlene A. W.; OLIVEIRA, Raquel G. Funções e transformações 
da família ao longo da História. Disponível em 
http://www.tjpe.jus.br/documents/72348/118733/SIMIONATO_OLIVEIRA_Fun%C3
%A7%C3%B5es+e+transforma%C3%A7%C3%B5es+da+fam%C3%ADlia+ao+lon
go+da+hist%C3%B3ria.pdf/d831ed8d-35e9-4eb1-a7dc-
e607d0d7c65e?version=1.0. Acesso em: 04 mar. 2019. 
 
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil: volume único. 8. ed. São Paulo: 
Método, 2018. 
 
_____. O princípio da afetividade no Direito de Família: Breves considerações. 
Disponível em: <http://www.sedep.com.br/artigos/o-principio-da-afetividade-no-
direito-de-familia-breves-consideracoes/. Acesso em: 20 fev. 2020. 
 
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado. Família, guarda e autoridade parental. 2. ed. 
Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
 
_____. Poder familiar e os aspecto finalístico de promover o desenvolvimento e 
bem-estar da pessoa. In: MENEZES, Joyceanne Bezerra de; MATOS, Ana Carla 
Harmatiuk, organizadoras. Direito das Famílias: por juristas brasileiras. São 
Paulo: Saraiva, 2013. 
 
TEPEDINO, Gustavo. A disciplina da guarda e a autoridade parental na ordem civil 
Constitucional. Revista Trimestral de Direito Civil, São Paulo, vol. 17, 2004, p. 
33-49. Disponível em: http://www.tepedino.adv.br/wpp/wp-
content/uploads/2017/07/Disciplina_guarda_autoridade_parental_ordem_civil_con
stitucional_fls_33-49.pdf. Acesso em: 20 fev. 2020. 
 
TRINDADE, Jorge. Manual de Psicologia Jurídica para Operadores do 
Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012 



91 

 
 

VEYNE, Paul; HILDEGARD, Feist. História da Vida Privada 1: Do Império 
Romano ao ano il. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 



$1(;2�$�±�$&Ï5'2�'2�$*5$92�'(�,167580(172�1��

��������������������������



(67$'2 '2 &($5È
32'(5 -8',&,È5,2

75,%81$/ '( -867,d$
*$%,1(7( '(6(0%$5*$'25$ +(/(1$ /Ò&,$ 62$5(6

3URFHVVR� ������������������������� � $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR
$JUDYDQWH� $QD )UDQoD $OYHV *RQoDOYHV�
$JUDYDGR� $QWRQLR :LWDOR 6DQWRV $VVXQomR

(0(17$� $*5$92 '( ,167580(172� $d2 '( 02',),&$d2 '(
*8$5'$� &21&(662 /,0,1$5 '( *8$5'$ $2 3$, '$ 0(125�
*(1,725$ 48( $35(6(17$ ,167$%,/,'$'( (02&,21$/ 48( 9(0
$)(7$1'2 2 '(6(192/9,0(172 0(17$/ '$ &5,$1d$�
0$1,)(67$d2 (;35(66$ '( 9217$'( '$ &5,$1d$ (0
3(50$1(&(5 &20 2 *(1,725� $86Ç1&,$ '( &203529$d2 '(
$/,(1$d2 3$5(17$/� 0$187(1d2 '$ '(&,62 $7e
8/7,0$d2 '$ ,16758d2 352&(668$/� 0(/+25 ,17(5(66( '$
&5,$1d$� $*5$92 '( ,167580(172 &21+(&,'2 ( ,03529,'2�
'(&,62 ,17(5/2&87Ï5,$ 0$17,'$�
�� 7UDWD�VH GH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR FRP 3HGLGR GH $QWHFLSDomR GH 7XWHOD
5HFXUVDO� LQWHUSRVWR SRU $1$ )5$1d$ $/9(6 *21d$/9(6� DGYHUVDQGR
GHFLVmR LQWHUORFXWyULD H[DUDGD QRV DXWRV GD $omR GH 0RGLILFDomR GH *XDUGD
PRYLGD SRU $17Ð1,2 :,7$/2 6$1726 $6681d2� TXH FRQFHGHX D JXDUGD
SURYLVyULD GD PHQRU 0$5,$1$ $/9(6 *21d$/9(6 HP IDYRU GR DXWRU�
JDUDQWLQGR D PmH R GLUHLWR GH YLVLWDomR j ILOKD� HP ILQDLV GH VHPDQDV DOWHUQDGRV�
IHVWDV GH ILP GH DQR H IHULDGRV SURORQJDGRV �FDUQDYDO H VHPDQD VDQWD� GH IRUPD
DOWHUQDGD HQWUH DV SDUWHV H GLD GRV SDLV FRP R SDL H GLD GDV PmHV FRP D PmH�
�� $QDOLVDQGR SHUIXQFWRULDPHQWH RV DXWRV� REVHUYD�VH TXH R FHUQH GD FRQWURYpUVLD
JLUD WmR VRPHQWH HP WRUQR GD GHILQLomR GD JXDUGD GD PHQRU� OHYDQGR�VH HP
FRQVLGHUDomR R PHOKRU LQWHUHVVH GH FULDQoD� XPD YH] TXH DV SDUWHV ID]HP
DFXVDo}HV P~WXDV� LPSXWDQGR XPD D RXWUD DXVrQFLD GH FRQGLo}HV DGHTXDGDV GH
PDQWHU D JXDUGD GD FULDQoD H IDWRV GLYHUVRV HQYROYHQGR R FRPSRUWDPHQWR GDV
SDUWHV�
�� 'HVWDTXH�VH� SRU RSRUWXQR� TXH R LQVWLWXWR GD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� FRP D
YLJrQFLD GD OHL Q� ������������ SDVVRX D VHU UHJUD QR QRVVR RUGHQDPHQWR MXUtGLFR�
VHQGR LQYLiYHO DSHQDV QD KLSyWHVH GH XP GRV JHQLWRUHV QmR HVWDU DSWR DR H[HUFtFLR
GD JXDUGD RX PDQLIHVWDU H[SUHVVDPHQWH GHVLQWHUHVVH HP H[HUFr�OD�
�� 1R FDVR HP OLoD� R SDL GD PHQRU LQWHUS{V $omR GH 0RGLILFDomR GH *XDUGD� VRE
R DUJXPHQWR GH TXH D PmH GD FULDQoD YHP DSUHVHQWDQGR LQVWDELOLGDGH HPRFLRQDO
TXH DIHWD GLUHWDPHQWH R FRQYtYLR VDXGiYHO FRP D FULDQoD� DUJXPHQWDQGR TXH D
SUySULD UHFRUUHQWH� PHVPR WHQGR D VXD JXDUGD GHILQLWLYD GHL[RX�D VRE VXD
UHVSRQVDELOLGDGH GXUDQWH XP PrV SDUD ID]HU XPD YLDJHP� VRE R DUJXPHQWR GH TXH
QHFHVVLWDYD UHVWDEHOHFHU�VH GD FULVH� R TXH IRUD LQFOXVLYH FRQILUPDGR SHOD SUySULD
DJUDYDQWH jV IOV����
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�� ([WUDL�VH GRV DXWRV TXH H[LVWH XPD FHUWD DQLPRVLGDGH HQWUH DV SDUWHV� LQFOXVLYH
FRP RIHQVDV YHUEDLV P~WXDV� LQH[LVWLQGR� SRUWDQWR� DFRUGR TXDQWR D GHILQLomR GD
JXDUGD GD PHQRU� SHOR PHQRV HP MXt]R GH FRJQLomR VXPiULD� VHQGR LPSRUWDQWH TXH
VHMD OHYDGR HP FRQVLGHUDomR R PHOKRU LQWHUHVVH GD FULDQoD� SHOR PHQRV DWp TXH
VHMD XOWLPDGD D LQVWUXomR SURFHVVXDO� H[WUDLQGR�VH GDV SUySULDV GHFODUDo}HV GD
PHQRU HP DXGLrQFLD GH MXVWLILFDomR SUpYLD� TXH HVWi PXLWR EHP VRE D JXDUGD GR
SDL� 9HMDPRV LQ YHUELV� ³TXH HVWi FRP VHX SDL GHVGH �� GH VHWHPEUR GHVWH DQR�
TXH DQWHV SDVVDYD VHPDQDV FRP R SDL� TXH HVWi PXLWR EHP DR ODGR GR VHX SDL�
PXLWR PHOKRU TXH VXD PmH� TXH TXDQGR PRUDYD FRP VXD PmH� HVWD QXQFD HVWXGRX
FRP D JDURWD����
�� 'D DFXUDGD DQiOLVH GRV HOHPHQWRV WUD]LGRV j FRODomR� EHP FRPR R WHRU GDV
GHFODUDo}HV GD PHQRU SUHVWDGDV HP MXt]R� QmR UHVWRX FRQVWDWDGR TXH D PHQRU
HVWHMD VRE D LQIOXrQFLD GR SDL� TXH YHQKD FRQILJXUDU DOLHQDomR SDUHQWDO� 'HVWDUWH�
DWp TXH VHMD FRQFOXtGD D LQVWUXomR SURFHVVXDO� p LPSRUWDQWH TXH VHMD JDUDQWLGR R
PHOKRU LQWHUHVVH GD PHQRU� HYLWDQGR PRGLILFDomR QD VXD DWXDO URWLQD TXH YHQKD
DIHWDU DLQGD PDLV R VHX HVWDGR HPRFLRQDO H R ERP FRQYtYLR FRP RV VHXV JHQLWRUHV�
�� 2EVHUYD�VH SHOR ODSVR WHPSRUDO Mi WUDQVFRUULGR GHVGH D SURSRVLWXUD GD DomR TXH
D PHQRU Mi FRQWD FRP �� �TXLQ]H� DQRV GH LGDGH� QmR� VHQGR� SRLV� SUXGHQWH
GHFLGLU� HP VHGH GH DJUDYR GH LQVWUXPHQWR� FRP OLPLWDGD FRJQLomR GD PDWpULD
WUDWDGD QRV DXWRV� TXH VH UHIRUPH D GHFLVmR YHUJDVWDGD� VHQGR PDLV SUXGHQWH TXH D
PHVPD VHMD PDQWLGD� DWp XOWLPDomR GD LQVWUXomR SURFHVVXDO� RQGH VHUmR DSXUDGDV
HYHQWXDLV PRGLILFDo}HV GD FRQGLo}HV GDV SDUWHV OLWLJDQWHV�

$&Ï5'2� 9LVWRV� UHODWDGRV H GLVFXWLGRV HVWHV DXWRV� DFRUGD D �� &kPDUD 'LUHLWR 3ULYDGR GR
7ULEXQDO GH -XVWLoD GR (VWDGR GR &HDUi� SRU XQDQLPLGDGH GH YRWRV� HP &21+(&(5 '2
$*5$92 '( ,167580(172 SDUD 1(*$5�/+( 3529,0(172� PDQWHQGR LQDOWHUDGD D
GHFLVmR UHFRUULGD�
)RUWDOH]D� �� GH RXWXEUR GH �����
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7UDWD�VH GH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR FRP 3HGLGR GH $QWHFLSDomR GD 7XWHOD 5HFXUVDO�

LQWHUSRVWR SRU $1$ )5$1d$ $/9(6 *21d$/9(6� DGYHUVDQGR GHFLVmR DFRVWDGD jV IOV� �����

SURIHULGD SHOD 00� -Xt]D GH 'LUHLWR GD ��� 9DUD GH )DPtOLD GHVWD &RPDUFD� QRV DXWRV GD $omR

GH 0RGLILFDomR GH *XDUGD GH Q� ������������������������� PRYLGD SRU $17Ð1,2 :,7$/2

6$1726 $6681d2� TXH FRQFHGHX D JXDUGD SURYLVyULD GD PHQRU 0$5,$1$ $/9(6

*21d$/9(6 DR DXWRU� JDUDQWLQGR D DJUDYDQWH R GLUHLWR GH YLVLWDU j ILOKD� HP ILQDLV GH VHPDQDV

DOWHUQDGRV GH VH[WD DWp VHJXQGD IHLUD� SHJDQGR�D H GHYROYHQGR�D QR FROpJLR� H DLQGD� IHVWDV GH

ILP GH DQR H IHULDGRV SURORQJDGRV �FDUQDYDO H VHPDQD VDQWD� GH IRUPD DOWHUQDGD HQWUH DV SDUWHV�

GLD GRV SDLV� FRP R SDL H GLD GDV PmHV� FRP D PmH�

,UUHVLJQDGD D JHQLWRUD GD PHQRU LQWHUS{V R SUHVHQWH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR jV IOV� ������

DOHJDQGR� HP VtQWHVH� TXH D PHQRU� j pSRFD FRP �� �GH]� DQRV GH LGDGH HQFRQWUDYD�VH VRE D

VXD D JXDUGD GHVGH R DQR GH ����� FRQIRUPH DFRUGR ILUPDGR HQWUH DV SDUWHV QRV DXWRV GD $omR

GH 6HSDUDomR -XGLFLDO GH Q� ��������������� SRUpP HP UD]mR GH HVWDU DWUDYHVVDQGR XPD IRUWH

FULVH HPRFLRQDO� FRPELQRX FRP R DJUDYDQWH HP GHL[DU D ILOKD FRQVLJR SRU XP SHUtRGR GH ��

�WULQWD� GLDV� SDUD TXH SXGHVVH ID]HU XPD YLDJHP� YLVDQGR R VHX UHVWDEHOHFLPHQWR� SRUpP DSyV R

WUDQVFXUVR GHVVH SUD]R� WUDYRX�VH XPD ³EDWDOKD´ SHOD JXDUGD GD FULDQoD� VXUJLQGR GLYHUVDV

DFXVDo}HV H VLWXDo}HV TXH FRQILJXUDP DOLHQDomR SDUHQWDO�

$GX]LX� RXWURVVLP� TXH UHXQH DGHTXDGDV FRQGLo}HV SDUD PDQWHU D JXDUGD GD ILOKD� TXH

VHPSUH HVWXGRX QRV PHOKRUHV FROpJLRV FRP DFRPSDQKDPHQWR GH SURIHVVRUHV SDUWLFXODUHV�

PRUDGLD DGHTXDGD� SODQR GH VD~GH� DOpP GH OLQGDV IHVWDV GH DQLYHUViULR� (QIDWL]RX TXH HP UD]mR

GR DOWR JUDX GH DOLHQDomR SDUHQWDO� QmR SRVVXL R JHQLWRU QHQKXPD FRQGLomR GH H[HUFHU D JXDUGD

XQLODWHUDO GD FULDQoD� VHP SUHMXt]R GR VHX PHOKRU LQWHUHVVH� $OHJRX TXH DV GHFODUDo}HV GD

FULDQoD SUHVWDGDV HP MXt]R QmR GHYHP VHU OHYDGDV HP FRQVLGHUDomR� SRVWR TXH FRQWD DSHQDV

FRP �� �GH]� DQRV GH LGDGH� QmR SRVVXLQGR GLVFHUQLPHQWR SDUD H[SULPLU D VXD YRQWDGH� OHYDQGR�

VH� DLQGD� HP FRQVLGHUDomR TXH VH HQFRQWUD VRE IRUWH LQIOXrQFLD GR JHQLWRU� 'HVWD IHLWD� UHTXHUHX

R SURYLPHQWR GR SUHVHQWH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR SDUD TXH VHMD FDVVDGD D GHFLVmR UHFRUULGD�

UHVWDEHOHFHQGR�VH D JXDUGD HP VHX IDYRU�
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3RU LQWHUPpGLR GR GHVSDFKR H[DUDGR jV IOV� ���� R PHX DQWHFHVVRU UHFHEHX R UHFXUVR QR

SODQR PHUDPHQWH IRUPDO� VHP SUHMXt]R GH �D SRVWHULRUL� UHDYDOLDU RV VHXV SUHVVXSRVWRV GH

DGPLVVLELOLGDGH� D]R HP TXH VH UHVHUYRX D DSUHFLDU R SOHLWR GH HIHLWR VXVSHQVLYR HP UD]mR GD

FRPSOH[LGDGH GD PDWpULD DSyV PDQLIHVWDomR GD SDUWH UHFRUULGD� GHWHUPLQDQGR� GH ORJR� TXH IRVVH

RILFLDGR DR MXt]R GH SLVR SDUD SUHVWDU LQIRUPDo}HV� EHP FRPR LQWLPDGD D SDUWH DJUDYDGD� QRV

WHUPRV H SDUD RV ILQV SUHFRQL]DGRV QR LQFLVR 9 GR DUW����� GR &3&�

&RQWUDUUD]}HV DR $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR FRQVWDQWHV jV IOV� ��������

,QVWDGR D PDQLIHVWDU�VH R GRXWR UHSUHVHQWDQWH GR 3DUTXHW GH SULPHLUR JUDX RSLQRX SHOR

GHIHULPHQWR GR SOHLWR GH DQWHFLSDomR GD WXWHOD SDUD R ILP GH FRQFHGHU D JXDUGD SURYLVyULD GD

PHQRU DR DXWRU� DVVHJXUDGR R GLUHLWR GH YLVLWDV j SURPRYLGD� RSRUWXQLGDGH HP TXH SXJQRX SHOD

UHDOL]DomR GH HVWXGR VRFLDO H DYDOLDomR SVLFROyJLFD FRP DV SDUWHV OLWLJDQWHV� LQFOXVLYH D FULDQoD�

�IOV����������

,QIRUPDo}HV SUHVWDGDV SHOR MXt]R VLQJXODU jV IOV� ��������

,QVWDGR D PDQLIHVWDU�VH R GRXWR 3URFXUDGRU GH -XVWLoD RSLQRX SHOR LPSURYLPHQWR GR

UHFXUVR� SDUD TXH VHMD PDQWLGD D GHFLVmR GH SULPHLUD LQVWkQFLD� �IOV����������

¬V IOV� �������� D SDUWH DJUDYDQWH UHTXHUHX D VXVSHQVmR GR SURFHVVR SHOR SUD]R GH ���

�FHQWR H YLQWH� GLDV� WHQGR HP YLVWD HQFRQWUDU�VH DFRPHWLGD GH QHRSODVLD PDPiULD� VXEPHWHQGR�

VH D WUDWDPHQWR TXLPLRWHUiSLFR� PRWLYR SHOR TXDO QHFHVVLWDYD PDQWHU R HTXLOtEULR HPRFLRQDO

HVWiYHO SDUD UHDOL]DU R WUDWDPHQWR� FXMR SOHLWR GDWD GH �����������

&RQVLGHUDQGR R H[FHVVLYR WUDQVFXUVR GR SUD]R VROLFLWDGR� VHP QHQKXPD PDQLIHVWDomR GDV

SDUWHV� GHWHUPLQHL D LQWLPDomR GD DJUDYDQWH SDUD LQIRUPDU VH DLQGD WLQKD LQWHUHVVH QR

SURVVHJXLPHQWR GR IHLWR �IOV������ D TXDO SXJQRX SHOR R VHX UHJXODU SURVVHJXLPHQWR� �IOV������

e HP VtQWHVH R UHODWyULR�

9272

�� 35(668326726 '( $'0,66,%,/,'$'(

$QWHV GH DGHQWUDU QR PpULWR� FXPSUH�PH� HP MXt]R GH SUHOLEDomR� YHULILFDU VH

IRUDP SUHHQFKLGRV RV SUHVVXSRVWRV GH DGPLVVLELOLGDGH� R TXH GHYHUi VHU UHDOL]DGR QRV

PROGHV GR &3&���� KDMD YLVWD TXH D GHFLVmR LQWHUORFXWyULD UHFRUULGD IRUD SURODWDGD VRE D

pJLGH GR DQWLJR &yGLJR�
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5HFXUVR WHPSHVWLYR� FRQIRUPH FHUWLGmR GH LQWLPDomR GD GHFLVmR UHFRUULGD

DFRVWDGD jV IOV� ���

3UHSDUR GHYLGDPHQWH FRPSURYDGR jV IOV� ���

'RFXPHQWRV HVVHQFLDLV GHYLGDPHQWH DQH[DGRV DR UHFXUVR� FRQIRUPH GHWHUPLQD

R DUW� ��� GR &3&����$WHQGLGRV RV SUHVVXSRVWRV GH DGPLVVLELOLGDGH� FRQKHoR GR SUHVHQWH

UHFXUVR H SDVVR D DQiOLVH GR PpULWR�

�� 0e5,72

7UDWD�VH GH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR FRP 3HGLGR GH $QWHFLSDomR GD 7XWHOD 5HFXUVDO�

LQWHUSRVWR SRU $1$ )5$1d$ $/9(6 *21d$/9(6� HP GHVIDYRU GD GHFLVmR LQWHUORFXWyULD

H[DUDGD QRV DXWRV GD $omR GH 0RGLILFDomR GH *XDUGD PRYLGD SRU $17Ð1,2 :,7$/2

6$1726 $6681d2� TXH FRQFHGHX D JXDUGD SURYLVyULD GD PHQRU 0$5,$1$ $/9(6

*21d$/9(6 HP IDYRU GR DXWRU� JDUDQWLQGR D PmH R GLUHLWR GH YLVLWDomR j ILOKD� HP ILQDLV

GH VHPDQDV DOWHUQDGRV� IHVWDV GH ILP GH DQR H IHULDGRV SURORQJDGRV �FDUQDYDO H VHPDQD

VDQWD� GH IRUPD DOWHUQDGD HQWUH DV SDUWHV H GLD GRV SDLV FRP R SDL H GLD GDV PmHV FRP D

PmH� YHMDPRV�

³$SUHFLDQGR DV DOHJDWLYDV H DV SURYDV WUD]LGDV DRV DXWRV SDUD IXQGDPHQWDU R SHGLGR GH
JXDUGD SURYLVyULD� YHULILFD�VH D SUHVHQoD GH UHTXLVLWRV DXWRUL]DGRUHV GD PHGLGD
SOHLWHDGD� YH] TXH D PHQRU Mi VH HQFRQWUD DRV FXLGDGRV GH VHX JHQLWRU� GHPRQVWUDQGR
HVWDU EDVWDQWH VDWLVIHLWD H EHP WUDWDGD� 9HULILFD�VH� DVVLP� TXH QR PRPHQWR� R PHOKRU
SDUD D PHQRU p ILFDU HP FRPSDQKLD GR SDL�´

$QDOLVDQGR SHUIXQFWRULDPHQWH RV DXWRV� REVHUYD�VH TXH R FHUQH GD FRQWURYpUVLD JLUD

WmR VRPHQWH HP WRUQR GD GHILQLomR GD JXDUGD GD PHQRU� OHYDQGR�VH HP FRQVLGHUDomR R

PHOKRU LQWHUHVVH GH FULDQoD� XPD YH] TXH DV SDUWHV ID]HP DFXVDo}HV P~WXDV� LPSXWDQGR

XPD D RXWUD DXVrQFLD GH FRQGLo}HV DGHTXDGDV GH PDQWHU D JXDUGD GD FULDQoD H IDWRV

GLYHUVRV HQYROYHQGR R FRPSRUWDPHQWR GDV SDUWHV�

$FHUFD GR LQVWLWXWR GD *XDUGD HVWDEHOHFH R DUW� ������ � �� GR &&������

$UW� ������ �$ JXDUGD� XQLODWHUDO RX FRPSDUWLOKDGD� SRGHUi VHU�
,� UHTXHULGD� SRU FRQVHQVR� SHOR SDL H SHOD PmH� RX SRU TXDOTXHU GHOHV� HP DomR
DXW{QRPD GH VHSDUDomR� GH GLYyUFLR� GH GLVVROXomR GH XQLmR HVWiYHO RX HP PHGLGD
FDXWHODU�
«
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� �� 4XDQGR QmR KRXYHU DFRUGR HQWUH D PmH H R SDL TXDQWR j JXDUGD GR ILOKR� VHUi
DSOLFDGD� VHPSUH TXH SRVVtYHO D JXDUGD FRPSDUWLOKD��

)ULVH�VH� SRU RSRUWXQR� TXH R LQVWLWXWR GD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� FRP D YLJrQFLD GD

OHL Q� ������������ SDVVRX D VHU UHJUD QR QRVVR RUGHQDPHQWR MXUtGLFR� VHQGR LQYLiYHO

DSHQDV QD KLSyWHVH GH XP GRV JHQLWRUHV QmR HVWDU DSWR DR H[HUFtFLR GD JXDUGD RX

PDQLIHVWDU H[SUHVVDPHQWH GHVLQWHUHVVH HP H[HUFr�OD�

6REUH R DVVXQWR� OHFLRQD R LQVLJQH MXULVWD 0DULD %HUHQLFH 'LDV� LQ 0DQXDO GH 'LUHLWR

GDV )DPtOLDV� YHUELV�

³ $ SUHIHUrQFLD OHJDO p SHOR FRPSDUWLOKDPHQWR� SRLV JDUDQWH PDLRU
SDUWLFLSDomR GH DPERV RV SDLV QR FUHVFLPHQWR H GHVHQYROYLPHQWR GD
SUROH� 2 PRGHOR GH FRUUHVSRQVDELOLGDGH p XP DYDQoR� 5HWLUD GD JXDUGD D
LGHLD GH SRVVH H SURSLFLD D FRQWLQXLGDGH GD UHODomR GRV ILOKRV FRP DPERV
RV SDLV� $ UHJUD SDVVRX D VHU D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� 6XD DGRomR QmR
ILFD PDLV D PHUFr GH DFRUGRV ILUPDGRV HQWUH RV SDLV� 3RGH VHU LPSRVWD
SHOR MXL]� LQGHSHQGHQWHPHQWH GD FRQFRUGkQFLD GRV JHQLWRUHV� 1D GHPDQGD
HP TXH XP GRV JHQLWRUHV UHLYLQGLFD D JXDUGD GR ILOKR FRQVWDWDQGR R MXL]
TXH DPERV GHPRQVWUDP FRQGLo}HV GH Wr�OR HP VXD FRPSDQKLD� GHYH
GHWHUPLQDU D JXDUGD FRQMXQWD�´
«
6RPHQWH TXDQGR DPERV RV SDLV VH PDQLIHVWDP H[SUHVVDPHQWH SHOD
JXDUGD XQLODWHUDO R MXL] 12 SRGH LPSRU R FRPSDUWLOKDPHQWR���´

³7DPEpP GHYHP VHU VHU HYLWDGDV DR Pi[LPR� UHLWHUDGDV DOWHUDo}HV GH
JXDUGD� DWp GHILQLomR GHILQLWLYD�0DULD %HUHQLFH 'LDV� 0DQXDO GH 'LUHLWR GDV
)DPtOLDV� S� ���� ����� (GLWRUD 5HYLVWD GRV 7ULEXQDLV��

1R FDVR HP OLoD� R SDL GD PHQRU LQWHUS{V $omR GH 0RGLILFDomR GH *XDUGD� VRE R

DUJXPHQWR GH TXH D PmH GD FULDQoD YHP DSUHVHQWDQGR LQVWDELOLGDGH HPRFLRQDO TXH DIHWD

GLUHWDPHQWH R FRQYtYLR VDXGiYHO FRP D FULDQoD� DUJXPHQWDQGR TXH D SUySULD UHFRUUHQWH�

PHVPR WHQGR D VXD JXDUGD GHILQLWLYD GHL[RX�D VRE VXD UHVSRQVDELOLGDGH GXUDQWH XP PrV

SDUD ID]HU XPD YLDJHP� VRE R DUJXPHQWR GH TXH QHFHVVLWDYD UHVWDEHOHFHU�VH GD FULVH� R

TXH IRUD LQFOXVLYH FRQILUPDGR SHOD SUySULD DJUDYDQWH jV IOV����

([WUDL�VH GRV DXWRV TXH H[LVWH XPD FHUWD DQLPRVLGDGH HQWUH DV SDUWHV� LQFOXVLYH FRP

RIHQVDV YHUEDLV P~WXDV� LQH[LVWLQGR� SRUWDQWR� DFRUGR TXDQWR D GHILQLomR GD JXDUGD GD

PHQRU� SHOR PHQRV HP MXt]R GH FRJQLomR VXPiULD� VHQGR LPSRUWDQWH TXH VHMD OHYDGR HP
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FRQVLGHUDomR R PHOKRU LQWHUHVVH GD FULDQoD� SHOR PHQRV DWp TXH VHMD XOWLPDGD D LQVWUXomR

SURFHVVXDO� H[WUDLQGR�VH GDV SUySULDV GHFODUDo}HV GD PHQRU HP DXGLrQFLD GH MXVWLILFDomR

SUpYLD� TXH HVWi PXLWR EHP VRE D JXDUGD GR SDL� 9HMDPRV LQ YHUELV�

³TXH HVWi FRP VHX SDL GHVGH �� GH VHWHPEUR GHVWH DQR� TXH DQWHV SDVVDYD VHPDQDV
FRP R SDL� TXH HVWi PXLWR EHP DR ODGR GR VHX SDL� PXLWR PHOKRU TXH VXD PmH� TXH
TXDQGR PRUDYD FRP VXD PmH� HVWD QXQFD HVWXGRX FRP D JDURWD� TXH VXD PmH D
DFRUGDYD DV ��K GD PDQKm SDUD YHU RV JROILQKRV QD $Y� %HLUD 0DU� TXH VXD PmH QmR
HQVLQDYD VXDV WDUHIDV� TXH VHX SDL OKH DFRPSDQKDYD HP VHXV HVWXGRV WRGRV RV GLDV�
TXH DWXDOPHQWH� GHSRLV TXH HVWi FRP VHX SDL� VXDV QRWDV QD HVFROD PHOKRUDUDP EDVWDQWH
H Mi HQWHQGH DV PDWpULD GH IRUPD VDWLVIDWyULD� TXH VXD PmH UHFODPDYD PLWR GD JDURWD�
TXH D JDURWD ID]LD R SUySULR FDIp DQWHV GH LU SDUD D HVFROD� TXH D PDLRULD GDV YH]HV D VXD
PmH D GHVWUDWDYD� FKDPDQGR�D GH OHVDGD� EXUUD H VHP YHUJRQKD� TXH VHX SDL ID] R VHX
FDIp GD PDQKm H FXLGD GHOD� TXH VHX SDL p PXLWR FDULQKRVR���º

'D DFXUDGD DQiOLVH GRV HOHPHQWRV WUD]LGRV j FRODomR� EHP FRPR R WHRU GDV

GHFODUDo}HV GD PHQRU SUHVWDGDV HP MXt]R� QmR UHVWRX FRQVWDWDGR TXH D PHQRU HVWHMD VRE D

LQIOXrQFLD GR SDL� TXH YHQKD FRQILJXUDU DOLHQDomR SDUHQWDO� 'HVWDUWH� DWp TXH VHMD FRQFOXtGD

D LQVWUXomR SURFHVVXDO� p LPSRUWDQWH TXH VHMD JDUDQWLGR R PHOKRU LQWHUHVVH GD PHQRU�

HYLWDQGR PRGLILFDomR QD VXD DWXDO URWLQD TXH YHQKD DIHWDU DLQGD PDLV R VHX HVWDGR

HPRFLRQDO H R ERP FRQYtYLR FRP RV VHXV JHQLWRUHV�

6REUH R DVVXQWR PHUHFH GHVWDTXH D MXULVSUXGrQFLD GRV 7ULEXQDLV 6XSHULRUHV�

(PHQWD� $*5$92 '( ,167580(172� *8$5'$� �� 1HQKXPD QXOLGDGH Ki QD GHFLVmR
DJUDYDGD� QmR VH VXVWHQWDQGR D DVVHUWLYD GH DXVrQFLD GH IXQGDPHQWDomR� SRUTXDQWR D
0DJLVWUDGD H[SUHVVRX D UD]mR SDUD R LQGHIHULPHQWR� �� (P UHODomR j FRPSOHPHQWDomR GR
ODXGR SVLFROyJLFR� R MXOJDGRU HQWHQGHX TXH HUD VXILFLHQWH DR VHX FRQYHQFLPHQWR� H� QmR
VH ROYLGH� VH WUDWD GH GHFLVmR LQWHUORFXWyULD� 6DEH�VH TXH p R MXOJDGRU R GHVWLQDWiULR ILQDO
GD SURYD� WDQWR TXH Ki H[SUHVVD SUHYLVmR OHJDO RXWRUJDQGR D HOH D GLVFULFLRQDULHGDGH GH
LQGHIHULU RX IRUPXODU TXHVLWRV �DUW� ���� &3&����� ( WDPEpP RV DUWV� ��� H ��� GR
&3&��� FRUURERUDP D OLYUH DSUHFLDomR GD SURYD SHULFLDO� 2XWURVVLP� p GH GHVWDFDU TXH R
DJUDYDQWH UHIHUH QD SHWLomR UHFXUVDO TXH R ODXGR SVLFROyJLFR IRL �UHDOL]DGR VRE R
FRQWUDGLWyULR H R FULYR MXGLFLDO� SURGX]LGR DSyV GLYHUVDV DXGLrQFLDV H WHVWHV HIHWXDGRV
FRP D FULDQoD� R SDL� D JHQLWRUD� H RV UHVSHFWLYRV FRPSDQKHLURV�� �� 1mR VH MXVWLILFD
DOWHUDU D JXDUGD SURYLVyULD� FRQIHULGD j DJUDYDGD� SRLV QmR Ki� QR TXH HVWi HP DQiOLVH QR
SUHVHQWH DJUDYR GH LQVWUXPHQWR� RIHQVD DRV SULQFtSLRV FRQVWLWXFLRQDLV GD GLJQLGDGH H
SURWHomR j FULDQoD� WDPSRXFR QHJOLJrQFLD SHOD PmH TXDQWR DRV FXLGDGRV FRP D PHQLQD
RX DV LPSXWDo}HV TXH ID] R DJUDYDQWH HP UHODomR j DOLHQDomR SDUHQWDO� FRPR SRVWRV QRV
DUWV� �� H �� GD /HL Q� ���������� $ VLWXDomR GH EHOLJHUkQFLD TXH DIORURX QDV QDUUDWLYDV
GRV OLWLJDQWHV� DOLQKDGD j FRQFOXVmR GR ODXGR SVLFROyJLFR� PRVWUD TXH p SUHFLSLWDGR
GHFLGLU� HP VHGH GH DJUDYR GH LQVWUXPHQWR H FRP OLPLWDGD FRJQLomR GRV VHQVtYHLV WHPDV
H[SRVWRV QR FDVR� SHOD PRGLILFDomR GD JXDUGD PDWHUQD XQLODWHUDO� 1(*$5$0
3529,0(172� 81Æ1,0(� �$JUDYR GH ,QVWUXPHQWR 1� ������������ 2LWDYD &kPDUD
&tYHO� 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR 56� 5HODWRU� /XL] )HOLSH %UDVLO 6DQWRV� -XOJDGR HP
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������������

(PHQWD� $*5$92 '( ,167580(172� $d2 '( *8$5'$� 0(/+25 ,17(5(66( '$
&5,$1d$� *8$5'$ 3529,6Ï5,$ /,0,1$50(17( &21&(','$ ¬ $9Ï 0$7(51$�
3266,%,/,'$'( 12 &$62 '26 $8726� 7HQGR HP YLVWD TXH R PHQLQR Mi VH HQFRQWUD
VRE RV FXLGDGRV GD DYy PDWHUQD� EHP FRPR SDLUDQGR G~YLGDV DFHUFD GD SRVVLELOLGDGH GR
JHQLWRU H[HUFHU� FRP SULPD]LD� R HQFDUJR GH JXDUGLmR� GH VHU PDQWLGD D GHFLVmR
KRVWLOL]DGD� DWp TXH VH WHQKD PDLRUHV HOHPHQWRV GH FRQYLFomR DFHUFD GD VROXomR TXH
PHOKRU DWHQGH DRV LQWHUHVVHV GR PHQLQR� $JUDYR GH LQVWUXPHQWR GHVSURYLGR� �$JUDYR GH
,QVWUXPHQWR 1� ������������ 6pWLPD &kPDUD &tYHO� 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR 56� 5HODWRU�
-RUJH /XtV 'DOO
$JQRO� -XOJDGR HP ������������

(PHQWD� $3(/$d2 &Ë9(/� ',6387$ '( *8$5'$ '( ,1)$17(� *8$5'$
&203$57,/+$'$ '(),1,'$ (0 6(17(1d$� *8$5'$ 81,/$7(5$/ 3$7(51$ 48(
6( 02675$ 1(&(66È5,$ 3$5$ 5(6*8$5'$5 26 ,17(5(66(6 '$ &5,$1d$�
+2125È5,26 '( 68&80%Ç1&,$� 2 TXH VH YHULILFD� QR FDVR� p TXH R ~QLFR SRQWR HP
GLVSXWD FRP UHODomR DR LQIDQWH p MXVWDPHQWH D GHILQLomR GR UHJLPH GH JXDUGD� XPD YH]
TXH WRGRV RV GHPDLV DVSHFWRV Mi IRUDP DFRUGDGRV� 4XDQGR VH WUDWD GH TXHVW}HV GHVWD
QDWXUH]D� GHYH VHPSUH VH WHU HP PHQWH TXH QmR p XPD RX RXWUD PRGDOLGDGH GH JXDUGD
TXH WHP R FRQGmR GH OLPLWDU RV SDSpLV SDUHQWDLV QD YLGD GR ILOKR� (P YHUGDGH� HPERUD WDO
DVSHFWR WHQKD ILFDGR HP VHJXQGR SODQR� R IDWR p TXH DV IXQo}HV GD SDWHUQLGDGH H GD
PDWHUQLGDGH HQFRQWUDP GLVFLSOLQD QR LQVWLWXWR GR SRGHU IDPLOLDU� TXH QmR Vy Gi DV EDVHV
SDUD D FRSDUWLFLSDomR SDUHQWDO� FRPR WDPEpP REULJD RV JHQLWRUHV DRV GHYHUHV GH
DVVLVWrQFLD� FULDomR H HGXFDomR� GH RUGHP FRQVWLWXFLRQDO� $QWH D GHVDUPRQLD HQWUH RV
JHQLWRUHV H DV GLILFXOGDGHV HP RUJDQL]DU D FRQYLYrQFLD H D URWLQD GR ILOKR� R TXH Mi HVWi
HVWDPSDGR QRV DXWRV GDV GXDV Do}HV GH JXDUGD� TXH VRPDP ����� SiJLQDV GH
SURFHVVR� QmR VH UHFRPHQGD R GHIHULPHQWR GD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� Mi WHQWDGD SHORV
JHQLWRUHV� QR FDVR� $OLiV� R SUHVHQWH FDVR p D FRPSURYDomR SUiWLFD GR LQVXFHVVR GD
JXDUGD FRPSDUWLOKDGD TXDQGR QmR Ki GLiORJR HQWUH RV JHQLWRUHV� $TXL� DPERV
UHFRQKHFHP LVVR� SRLV� DSyV WHUHP DFRUGDGR JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� RV GRLV D TXHUHP
DJRUD XQLODWHUDO� 4XDQWR j LQFLGrQFLD GD QRYD OHJLVODomR �/HL ������������� Ki TXH
LQWHUSUHWi�OD j OX] GRV SULQFtSLRV FRQVWLWXFLRQDLV VXSHULRUHV� HP KDUPRQLD HVSHFLDOPHQWH
FRP R GLVSRVWR QR DUW� ��� GD &)���� TXH FRQVDJUD R SULQFtSLR GR PHOKRU LQWHUHVVH GD
FULDQoD� 'DGD D DXVrQFLD GH KDUPRQLD HQWUH RV JHQLWRUHV H D QHFHVVLGDGH GH GHILQLU
FRP VHJXUDQoD D VLWXDomR GR ILOKR� D ILP GH DIDVWDU PDLRUHV SUHMXt]RV GH RUGHP
SVtTXLFD DR PHQLQR� TXH Mi VH Yr GLYLGLGR HQWUH RV SDLV� FRQIRUPH UHVVDOWDGR HP
HVWXGR VRFLDO� QmR FDEH GHWHUPLQDU D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� Mi WHQWDGD SHODV SDUWHV
H TXH UHGXQGRX HP IUDFDVVR DGPLWLGR SRU DPERV� 'HVVD IRUPD� LPS}H�VH VHMD
FRQFHGLGD D JXDUGD GR LQIDQWH DR SDL� SRU GHWHU PHOKRUHV FRQGLo}HV� QR PRPHQWR�
SDUD SUHVWDU RV FXLGDGRV GLiULRV FRP UHODomR DR ILOKR� '(5$0 3529,0(172�
81Æ1,0(� �$SHODomR &tYHO 1� ������������ 2LWDYD &kPDUD &tYHO� 7ULEXQDO GH -XVWLoD
GR 56� 5HODWRU� /XL] )HOLSH %UDVLO 6DQWRV� -XOJDGR HP ������������

0LVWHU VH ID] GHVWDFDU WUHFKR GR MXGLFLRVR SDUHFHU GR GRXWR 3URFXUDGRU GH -XVWLoD� R

TXDO RSLQRX SHOD FRQILUPDomR GD GHFLVmR REMXUJDGD� �IOV� ��������� 6HQmR 9HMDPRV�

³'HVWD IHLWD� FRQVLGHUDQGR TXH D PHQRU SDUHFH HVWDU VDWLVIHLWD H EHP HVWDEHOHFLGD VRE D
JXDUGD SDWHUQD� FRQIRUPH R TXH FRQVWDWRX ± H UDWLILFRX � D LOXVWUH 0DJLVWUDGD D TXR�
FRQVLGHUDPRV GH ERP DOYLWUH TXH D VLWXDomR DVVLP SHUPDQHoD DWp GHVOLQGH ILQDO GD GHPDQGD�
HYLWDQGR� DVVLP� QRYDV DOWHUDo}HV QD URWLQD H QR GHVHQYROYLPHQWR GD FULDQoD���´
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2EVHUYD�VH SHOR ODSVR WHPSRUDO Mi WUDQVFRUULGR GHVGH D SURSRVLWXUD GD DomR TXH D

PHQRU Mi FRQWD FRP �� �TXLQ]H� DQRV GH LGDGH� QmR� VHQGR� SRLV� SUXGHQWH GHFLGLU� HP VHGH

GH DJUDYR GH LQVWUXPHQWR� FRP OLPLWDGD FRJQLomR GD PDWpULD WUDWDGD QRV DXWRV� TXH VH

UHIRUPH D GHFLVmR YHUJDVWDGD� VHQGR PDLV SUXGHQWH TXH D PHVPD VHMD PDQWLGD� DWp

XOWLPDomR GD LQVWUXomR SURFHVVXDO� RQGH VHUmR DSXUDGDV HYHQWXDLV PRGLILFDo}HV GD

FRQGLo}HV GDV SDUWHV OLWLJDQWHV� 1R FDVR HP OLoD� R SDL GD PHQRU LQWHUS{V $omR GH

0RGLILFDomR GH JXDUGD� VRE R DUJXPHQWR GH TXH D PmH GD FULDQoD YHP DSUHVHQWDQGR

LQVWDELOLGDGH HPRFLRQDO TXH YHP DIHWDQGR GLUHWDPHQWH R FRQYtYLR VDXGiYHO FRPD FULDQoD�

DUJXPHQWDQGR TXH D SUySULD PmH� PHVPR WHQGR D JXDUGD GHILQLWLYD GD FULDQoD� D GHL[RX

FRP R SDL GXUDQWH XP PrV SDUD ID]HU XPD YLDJHP SDUD VH UHVWDEHOHFHU GD FULVH� R TXH IRUD

LQFOXVLYH FRQILUPDGR jV IOV� �� GR SUHVHQWH DJUDYR SHOD SUySULD DJUDYDQWH�

'LDQWH GR H[SRVWR� SHORV IXQGDPHQWRV DFLPD DOLQKDGRV &21+(d2 '2 $*5$92

'( ,167580(172 3$5$ 1(*$5�/+( 3529,0(172� PDQWHQGR LQDOWHUDGD D GHFLVmR

UHFRUULGD�

e FRPR YRWR�

)RUWDOH]D��� GH RXWXEUR GH �����

'(6(0%$5*$'25$ +(/(1$ /Ò&,$ 62$5(6
5HODWRUD
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3URFHVVR� ������������������������� � $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR
$JUDYDQWH� $QGHUVRQ &OD\WRQ GD 6LOYD )HUUHLUD�
$JUDYDGR� 0LVVLOHQH 3HUHLUD GH 6RXVD�
&XVWRV OHJLV� 0LQLVWpULR 3~EOLFR (VWDGXDO

(0(17$� $*5$92 '( ,167580(172� *8$5'$ 81,/$7(5$/� 5(/$d2
&21)/,7826$ (175( 26 *(1,725(6� 9,6,7$d2 3$7(51$
(;35(66$0(17( 5(*8/$0(17$'$� 1(&(66,'$'(� ',9,62 '( )e5,$6
(6&2/$5(6� )(67,9,'$'(6 ( ),1$,6 '( 6(0$1$ $/7(51$'26�
3266,%,/,'$'(� $03/,$d2 '( 9,6,7$6 (0 &203$57,/+$0(172 '$
*8$5'$� 2%6(59Æ1&,$ ¬ 5(/$d2 &21)/,7826$ '26 *(1,725(6 (
5(/$7Ï5,2 62&,$/� 6,78$d2 $37$ ¬ $)$67$5 $ 35(7(162 1(67(
020(172 352&(668$/� 5(&8562 &21+(&,'2 ( '(63529,'2�
�� &XLGD�VH GH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR LQWHUSRVWR FRP R ILP GH UHIRUPDU GHFLVmR
LQWHUORFXWyULD SURIHULGD HP DomR GH JXDUGD MXGLFLDO� YLVDQGR DPSOLDomR GH YLVLWDV SDWHUQD
SDUD DOpP GR ILQDO GH VHPDQD H IHVWLYLGDGHV GH IRUPD DOWHUQDGD H� DLQGD� PHWDGH GDV IpULDV
HVFRODUHV� SXJQDQGR SHOD GLYLVmR HQWUH RV JHQLWRUHV GRV GHPDLV GLDV GD VHPDQD�
FRPSDUWLOKDQGR R FRQYtYLR� VRE R DUJXPHQWR GH TXH R HVWXGR VRFLDO VHULD IUiJLO H GXYLGRVR
GDGD D H[LJXLGDGH GR WHPSR GH HQWUHYLVWDV H REVHUYDo}HV j VXD HODERUDomR �IOV� ����� EHP
FRPR QmR VH ID]HU QHFHVViULR R UHFHLR H D FDXWHOD LPSRVWDV SHOR 3DUTXHW� SXJQDQGR SHOD
GLYLVmR GRV GLDV GD VHPDQD SDUD ILQV GH FRQYLYrQFLD HTXLWDWLYD GD FULDQoD FRP DPERV RV
SDLV�
�� 2FRUUH TXH GHYH VHU FRPSUHHQGLGR TXH PHVPR TXDQGR FRQYLYHQGR FRP DPERV RV
JHQLWRUHV p QDWXUDO TXH R ILOKR WHQKD PDLRU WHPSR GH FRQYLYrQFLD FRP DSHQDV XP GHOHV H
LVVR VH Gi WDQWR HP GHFRUUrQFLD GDV DWULEXLo}HV GLiULDV GD FULDQoD TXH SRU YH]HV IUHTXHQWD
FUHFKHV� HVFROD� FXUVRV GH OtQJXDV� HWF� FRPR GDV DWULEXLo}HV SHVVRDLV H ODERUDWLYDV GRV
JHQLWRUHV� D LPSHGLU D HTXLWDWLYD GLVFLSOLQD QXPpULFD HP SDUWLOKDU R FDOHQGiULR VHPDQDO
FRP FDGD XP GRV JHQLWRUHV�
�� $GHPDLV� R KLVWyULFR SURFHVVXDO GHPRQVWUD D GLILFXOGDGH GH FRPXQLFDomR H GLiORJR GRV
SDLV QD FRQGXomR H HGXFDomR GR ILOKR� D LPSHGLU R FRPSDUWLOKDPHQWR GD JXDUGD QD IRUPD
SUHWHQGLGD�
�� 6RPH�VH D HVVH IDWR� D YDORURVD UHFRPHQGDomR GR SDUTXHW H D VLWXDomR GHVFULWD QR HVWXGR
VRFLDO UHDOL]DGR TXDQWR j IRUPD D VHU GHVHQYROYLGD D YLVLWDomR� RV TXDLV QmR PHUHFHP R
GHVSUHVWLJLR H[WHUQDGR SHOR UHFRUUHQWH HP VXD DUJXPHQWDomR� D TXDO UHFKDoD�VH GH SODQR�
YH] TXH R SDUHFHU PLQLVWHULDO H D DYDOLDomR VRFLDO VH DSUHVHQWDP HP FRQVRQkQFLD FRP R
KLVWyULFR SURFHVVXDO H D SURYD GRV DXWRV� RV TXDLV� QHVWH PRPHQWR SURFHVVXDO� QmR
IDYRUHFHP D SUHWHQVmR GH UHIRUPD GR DJUDYDQWH� R TXH LPS}H SUHVHUYDU D GHFLVmR
LQWHUORFXWyULD UHFRUULGD QRV WHUPRV HP TXH ODQoDGD�
�� 5HFXUVR FRQKHFLGR H GHVSURYLGR
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$&Ï5'2� $FRUGDP RV 'HVHPEDUJDGRUHV LQWHJUDQWHV GD 3ULPHLUD &kPDUD GH 'LUHLWR
3ULYDGR GR 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR (VWDGR GR &HDUi� SRU XPD GH VXDV 7XUPDV�
XQDQLPHPHQWH� HP FRQKHFHU GR $SHOR� SURFHVVR Q� �������������������������� SDUD
QHJDU�OKH SURYLPHQWR� WXGR HP FRQIRUPLGDGH FRP R YRWR GR 5HODWRU�

)RUWDOH]D� �� GH GH]HPEUR GH �����

'(6(0%$5*$'25 +(5È&/,72 9,(,5$ '( 6286$ 1(72
5HODWRU
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5(/$7Ï5,2

&XLGD�VH GH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR LQWHUSRVWR SRU $QGHUVRQ
&OD\WRQ GD 6LOYD )HUUHLUD� HP IDFH GH GHFLVmR LQWHUORFXWyULD SURIHULGD SHOR 'U�
+HQULTXH -RUJH GRV 6DQWRV )DOFmR� -XL] GH 'LUHLWR GD �� 9DUD GH )DPtOLD H
6XFHVVmR GD &RPDUFD GH &DXFDLD &(� QRV DXWRV GD DomR GH JXDUGD� SURFHVVR
Q� �������������������������� DMXL]DGD SRU 0LVVLOHQH 3HUHLUD GH 6RXVD�
REMHWLYDQGR DPSOLDomR GH YLVLWDV DR ILOKR GRV OLWLJDQWHV�

(P DQiOLVH SULPHLUD GR IHLWR� PHGLDQWH XP MXt]R VXPiULR GD
SUHWHQVmR UHFXUVDO� QHJXHL R HIHLWR VXVSHQVLYR UHTXHVWDGR QR SUHVHQWH $JUDYR
GH ,QVWUXPHQWR� QR VHQWLGR GH SUHVHUYDU D GHFLVmR DJUDYDGD� TXH SUHVWLJLDYD
PRGHUDGR FRQYtYLR HQWUH SDL H ILOKR �IOV� ������� SUHVHUYDQGR LQDOWHUDGRV
DOJXQV LWHQV GD GHFLVmR DQWHULRU �IOV� �������

&RQWUDUUD]}HV jV IOV� �������� VHJXLQGR�VH D PDQLIHVWDomR GD
3URFXUDGRULD *HUDO GH -XVWLoD jV IOV� �������� SHOR GHVSURYLPHQWR GR UHFXUVR�

e R 5HODWyULR�

9272

3UHVHQWHV RV UHTXLVLWRV GH DGPLVVLELOLGDGH� FRQKHoR GR UHFXUVR�

&XLGD�VH GH $JUDYR GH ,QVWUXPHQWR LQWHUSRVWR HP DomR GH
JXDUGD REMHWLYDQGR D DPSOLDomR GH YLVLWDV DR ILOKR GRV OLWLJDQWHV HP SURO GR
JHQLWRU�

5HTXHU D VXVSHQVLYLGDGH GD GHFLVmR GH IOV� ������� TXH
UHIRUPRX jTXHOD UHSRXVDQWH jV IOV� ������� GRV DXWRV RULJLQiULRV�
FRUUHVSRQGHQWHV� UHVSHFWLYDPHQWH� jV IOV� ����� H ������ QR VHQWLGR GH DPSOLDU
D YLVLWDomR SDWHUQD DWp D FRQVWDWDomR GH TXDO GDV SDUWHV UHXQLULD PHOKRU
FRQGLomR DR H[HUFtFLR GD JXDUGD�

$R PDQLIHVWDU�VH QHVWH UHFXUVR� LQVXUJLX�VH D UHFRUULGD� HP
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VtQWHVH� FRQWUD RV DUJXPHQWRV GR DJUDYDQWH GH TXH HVWDULD D JHQLWRUD
SURPRYHQGR DOLHQDomR SDUHQWDO� UHFKDoDQGR DV DOHJDo}HV GR SDL TXDQWR DR
HVWXGR VRFLDO H DR FRQWH~GR GR SDUHFHU PLQLVWHULDO� LQVXUJLQGR�VH FRQWUD D
JXDUGD FRPSDUWLOKDGD UHTXHUHX R GHVSURYLPHQWR GR DSHOR�

(P VXDV UD]}HV UHFXUVDLV� DVVHYHURX R JHQLWRU TXH R HVWXGR VRFLDO
VHULD IUiJLO H GXYLGRVR GDGD D H[LJXLGDGH GR WHPSR GH HQWUHYLVWDV H
REVHUYDo}HV j VXD HODERUDomR �IOV� ����� EHP FRPR QmR VH ID]HU QHFHVViULR R
UHFHLR H D FDXWHOD LPSRVWDV SHOR 3DUTXHW �IO� ��� SRU QmR KDYHU ULVFR DR PHQRU
D FRQYLYrQFLD SDWHUQD� DILUPDQGR WHU KDYLGR PLWLJDomR GDV PHGLGDV SURWHWLYDV
DXWRUL]DQGR R FRQYtYLR SHUPDQHQWH H GLiULR HQWUH SDL H ILOKR �IO ����

(P DQiOLVH SULPHLUD GR IHLWR� PHGLDQWH XP MXt]R VXPiULR GD
SUHWHQVmR UHFXUVDO� QHJXHL R HIHLWR VXVSHQVLYR UHTXHVWDGR QR SUHVHQWH $JUDYR
GH ,QVWUXPHQWR� SUHVHUYDQGR D GHFLVmR DJUDYDGD �IOV� ������� TXH VHP G~YLGD�
SUHVWLJLDYD R FRQYtYLR HQWUH SDL H ILOKR� FRP YLVLWDV HP ILQDLV GH VHPDQD
DOWHUQDGRV DR ILQDO GDV DWLYLGDGHV HVFRODUHV PDWXWLQDV GH VH[WD�IHLUD� DWp
VHJXQGD�IHLUD� jV �K� TXDQGR R SDL OHYDUi R ILOKR j HVFROD� SUHVHUYDQGR D
GLYLVmR GDV IpULDV HVFRODUHV HQWUH RV JHQLWRUHV� RV TXDLV� LQFOXVLYH� DOWHUQDUmR
HQWUH VL D FRPSDQKLD GR ILOKR HP IHULDGRV� GDWDV FRPHPRUDWLYDV H SHUtRGRV
IHVWLYRV� SDVVDQGR R 'LD GRV 3DLV FRP R SDL H R 'LD GDV 0mHV FRP D PmH�
EHP FRPR� QR DQLYHUViULR GH FDGD JHQLWRU�

$ 3URFXUDGRULD *HUDO GH -XVWLoD DR VH PDQLIHVWDU SHOR
GHVSURYLPHQWR GR UHFXUVR� UHVVDOWRX TXH UHVWULQJLGD D YLVLWDomR VRPHQWH QRV
GLDV GH VHPDQD� R TXH VH PRVWUD UD]RiYHO HP IDFH GR QRWLFLDGR FRQIOLWR HQWUH
RV OLWLJDQWHV �IOV� ���������

2UD� GD QDUUDWLYD GRV DXWRV QmR VH YLVOXPEUD D SUHVHQoD GRV
UHTXLVLWRV DXWRUL]DGRUHV j PHGLGD SOHLWHDGD QR SUHVHQWH $JUDYR GH
,QVWUXPHWR� XPD YH] TXH� QD HVSpFLH� QRWLFLD�VH VHU FRQIOLWXRVD D UHODomR GRV
JHQLWRUHV� QmR KDYHQGR FRQVHQVR HP UHODomR D JXDUGD�YLVLWD GR ILOKR GR FDVDO�
DR WHPSR HP TXH R HVWXGR VRFLDO H R SDUHFHU PLQLVWHULDO PRVWUDP�VH
GHVIDYRUiYHLV DR SHGLGR GH YLVLWDV QD H[WHQVmR SUHWHQGLGD� HVSHFLDOPHQWH HP
VH REVHUYDQGR TXH� SRU IRUoD GH GHFLVmR UHVXOWDQWH GH PHGLGD SURWHWLYD� R
JHQLWRU WHYH EUHYH DIDVWDPHQWR QR FRQYtYLR FRP R ILOKR�
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6REUH R WHPD p ORXYiYHO D UHGDomR GR DUW� ���� FDSXW GD
&RQVWLWXLomR )HGHUDO GH �����

$UW� ���� e GHYHU GD IDPtOLD� GD VRFLHGDGH H GR (VWDGR
DVVHJXUDU j FULDQoD� DR DGROHVFHQWH H DR MRYHP� FRP
DEVROXWD SULRULGDGH� R GLUHLWR j YLGD� j VD~GH� j DOLPHQWDomR�
j HGXFDomR� DR OD]HU� j SURILVVLRQDOL]DomR� j FXOWXUD� j
GLJQLGDGH� DR UHVSHLWR� j OLEHUGDGH H j FRQYLYrQFLD IDPLOLDU
H FRPXQLWiULD� DOpP GH FRORFi�ORV D VDOYR GH WRGD IRUPD GH
QHJOLJrQFLD� GLVFULPLQDomR� H[SORUDomR� YLROrQFLD� FUXHOGDGH
H RSUHVVmR�

$VVLP� R TXH VH HVSHUD GD FRQYLYrQFLD D VHU UHVWDEHOHFLGD HQWUH D
FULDQoD H VHX JHQLWRU p TXH� FRP D HYROXomR GR H[HUFtFLR GR GLUHLWR GH YLVLWDV
VH UHFXSHUH R FOLPD GH FRQILDQoD H VDXGiYHO GLiORJR HQWUH RV JHQLWRUHV� R TXH
GHYH VHU SUHVHUYDGR H HVWLPXODGR�

'H WRGR PRGR� QmR PH SDUHFHU VDOXWDU DR JDURWR D SUHWHQVmR GR
JHQLWRU GH WHU R ILOKR HP VXD FRPSDQKLD LQFOXVLYH HP TXDVH PHWDGH GRV GLDV
GD VHPDQD� RX VHMD� GH ��K GD TXDUWD�IHLUD DWp VH[WD�IHLUD� DOpP GR TXH Mi IRUD
UHJXODPHQWDGR TXDQWR j YLVLWDomR HP ILQDO GH VHPDQD� IpULDV� HWF��

e TXH� QmR FRDELWDQGR RV JHQLWRUHV H DQWH D GLILFXOGDGH GH
FRPXQLFDomR H GLiORJR GRV SDLV QD FRQGXomR H HGXFDomR GR ILOKR� HVWH�
GXUDQWH D VHPDQD KDELWDULD HP GRLV HQGHUHoRV� SHUGHQGR R UHIHUHQFLDO GH
UHVLGrQFLD� LQFOXVLYH� FRP IRUPDWDomR GLYHUVD QD FRQGXomR GH VXD URWLQD� R
TXH VH PRVWUD SUHMXGLFLDO j IRUPDomR GD FULDQoD� D TXDO WHULD VHYHUD
PRGLILFDomR HP VXD URWLQD�

'HYH VHU FRPSUHHQGLGR TXH PHVPR TXDQGR FRQYLYHQGR FRP
DPERV RV JHQLWRUHV p QDWXUDO TXH R ILOKR WHQKD PDLRU WHPSR GH FRQYLYrQFLD
FRP DSHQDV XP GHOHV H LVVR VH Gi WDQWR HP GHFRUUrQFLD GDV DWULEXLo}HV GLiULDV
GD FULDQoD TXH SRU YH]HV IUHTXHQWD FUHFKHV� HVFROD� FXUVRV GH OtQJXDV� HWF�
EHP FRPR GDV DWULEXLo}HV SHVVRDLV H ODERUDWLYDV GRV JHQLWRUHV� D LPSHGLU D
HTXLWDWLYD GLVFLSOLQD QXPpULFD HP SDUWLOKDU R FDOHQGiULR FRP FDGD XP GRV
JHQLWRUHV�
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6RPH�VH D HVVH IDWR� D YDORURVD UHFRPHQGDomR GR SDUTXHW H D
VLWXDomR GHVFULWD QR HVWXGR VRFLDO UHDOL]DGR TXDQWR j IRUPD D VHU GHVHQYROYLGD
D YLVLWDomR� RV TXDLV QmR PHUHFHP R GHVSUHVWLJLR H[WHUQDGR SHOR UHFRUUHQWH
HP VXD DUJXPHQWDomR� D TXDO UHFKDoR GH SODQR� YH] TXH R SDUHFHU PLQLVWHULDO
H D DYDOLDomR VRFLDO VH DSUHVHQWDP HP FRQVRQkQFLD FRP R KLVWyULFR
SURFHVVXDO H D SURYD GRV DXWRV� RV TXDLV QmR IDYRUHFHP D SUHWHQVmR GH
UHIRUPD SHUVHJXLGD SHOR DJUDYDQWH�

$GHPDLV� QmR FDEH GHVFRQVLGHUDU TXH D SUHVHQWH FDXVD YHUVD VREUH
*XDUGD GH FULDQoD GH SRXFR PDLV GH FLQFR DQRV GH LGDGH� D TXDO� HP FXUWR
WHPSR GH YLGD WHYH REVWDGD D YLVLWDomR SDWHUQD� SRU RUGHP MXGLFLDO� GHFRUUHQWH
GH PHGLGD SURWHWLYD� YHULILFDQGR�VH� SRUWDQWR� LPSHULRVD QHFHVVLGDGH GH
FDXWHOD� QmR Vy HP SURO GRV SRORV OLWLJDQWHV� PDV� SULQFLSDOPHQWH� HP DWHQomR
DR PHOKRU LQWHUHVVH GD FULDQoD�

$ SURSyVLWR� PRVWUD�VH SUHPDWXUD D UHFODPDomR GR UHFRUUHQWH
TXDQWR j PRGDOLGDGH GH JXDUGD SOHLWHDGD�

)$0Ë/,$ ( 352&(668$/ &,9,/� 35(/,0,1$5�
&(5&($0(172 '( '()(6$� 5(-(,d2� *8$5'$
( 5(63216$%,/,'$'(� $1,026,'$'( /$7(17(
(175( 26 *(1,725(6� ,03266,%,/,'$'( '(
*8$5'$ &203$57,/+$'$� *8$5'$
81,/$7(5$/� '(&,62 0$17,'$� � � 2
0DJLVWUDGR p R GHVWLQDWiULR GDV SURYDV� UHVWDQGR�OKH
DVVHJXUDGR TXH UHMHLWH SHGLGR GH SURGXomR GH SURYDV TXH
UHSXWH LQ~WHLV DR GHVOLQGH GD FRQWURYpUVLD� TXDQGR HQWHQGHU
VXILFLHQWH R DFHUYR IiWLFR�SUREDWyULR FRQVWDQWH QRV DXWRV
SDUD GHFLGLU� QD IRUPD GR DUWLJR ��� &yGLJR GH 3URFHVVR
&LYLO� DLQGD PDLV TXDQGR DV SURYDV FDUUHDGDV DRV DXWRV VmR
VXILFLHQWHV SDUD D IRUPDomR GH VXD FRQYLFomR� � � 2
H[HUFtFLR GD JXDUGD GH PDQHLUD FRPSDUWLOKDGD
SUHVVXS}H UHVSHLWR H ERD FRQYLYrQFLD HQWUH RV JHQLWRUHV
H� TXDQGR LQH[LVWHQWHV WDLV FRQGLo}HV� LPS}H�VH R
H[HUFtFLR GD JXDUGD GH IRUPD XQLODWHUDO� DVVHJXUDQGR�VH�
HQWUHWDQWR� R GLUHLWR GH YLVLWDV DR RXWUR JHQLWRU �DUW�
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����� GR &yGLJR &LYLO�� � � ,PSHUDQGR HQWUH RV
JHQLWRUHV D LQFDSDFLGDGH GH FRPXQLFDomR H GH
HQWHQGLPHQWR� QmR VH ID] UHFRPHQGiYHO R
FRPSDUWLOKDPHQWR GD JXDUGD� KDMD YLVWD TXH WDO GLYLVmR
GR HQFDUJR SUHVVXS}H XPD UHODomR GH FRODERUDomR H GH
FRQILDQoD� SRLV p GD SUySULD HVVrQFLD GR LQVWLWXWR TXH D
URWLQD GRV ILOKRV VHMD GHFLGLGD HP FRQMXQWR SRU DPERV�
H[LJLQGR� SRUWDQWR� FDSDFLGDGH GH GLiORJR H GH
HQWHQGLPHQWR H QHVVH FRQWH[WR� SRGH�VH FRQFOXLU TXH D
JXDUGD FRPSDUWLOKDGD SRGHUi JHUDU PXLWR PDLV GDQRV
DR PHQRU GR TXH EHQHItFLRV� PLOLWDQGR HP GHVIDYRU GH
VHXV VXSHULRUHV LQWHUHVVHV� KDMD YLVWD D SHUVSHFWLYD GH
UHFUXGHVFLPHQWR GRV GHVHQWHQGLPHQWRV HQWUH RV
JHQLWRUHV� FDXVDQGR LPSDFWR QHJDWLYR QD FULDQoD�
3UHOLPLQDU UHMHLWDGD� $SHODomR &tYHO GHVSURYLGD�

0DLRULD TXDOLILFDGD� �7-')7 $FyUGmR Q���������
��������������$3&� 5HODWRU� 52%621 %$5%26$ '(
$=(9('2� 5HODWRU 'HVLJQDGR�$1*(/2 3$66$5(/, ��
7850$ &Ë9(/� 'DWD GH -XOJDPHQWR� �����������
3XEOLFDGR QR '-(� ����������� 3iJ�� ��������� *1�

3RU WRGR R H[SRVWR� PHGLDQWH XP MXt]R VXPiULR GD SUHWHQVmR
UHFXUVDO� LPSHUD�VH D QHJDWLYD GR HIHLWR VXVSHQVLYR UHTXHVWDGR QR SUHVHQWH
$JUDYR GH ,QVWUXPHQWR� QR VHQWLGR GH SUHVHUYDU R FRQYtYLR HQWUH SDL H ILOKR
TXH VH GDUi HP ILQDLV GH VHPDQD DOWHUQDGRV� D SDUWLU GH VH[WD�IHLUD DR ILQDO GDV
DWLYLGDGHV HVFRODUHV� GHYROYHQGR�R QD HVFROD� QR LQtFLR GD DXOD GH VHJXQGD�
IHLUD� EHP FRPR PHWDGH GDV IpULDV HVFRODUHV� DQLYHUViULR GR UHVSHFWLYR
JHQLWRU� H� DOWHUQDGDPHQWH� IHULDGRV� GDWDV FRPHPRUDWLYDV H SHUtRGRV IHVWLYRV
FRP FDGD XP GRV SDLV� VRE SHQD GH PXOWD GLiULD HP 5� ������ �TXLQKHQWRV
UHDLV��

e FRPR YRWR�

'(6(0%$5*$'25 +(5È&/,72 9,(,5$ '( 6286$ 1(72
5HODWRU
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3URFHVVR� ������������������������� � $SHODomR
$SHODQWH� 0DUFRV GRV 6DQWRV &DUQHLUR�
$SHODGR� 0DULD /XFLDQD 6DOHV /LPD
2ULJHP� 9DUD ÒQLFD GD &RPDUFD GH ,SX�&(�
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�� 3UHIDFLDOPHQWH� LPSUHVFLQGtYHO GHVWDFDU TXH HP FDVRV TXH YHUVHP VREUH

PHQRUHV LPS~EHUHV� GHYH�VH VHPSUH SUHYDOHFHU R PHOKRU LQWHUHVVH GD FULDQoD�

REVHUYDQGR�VH SUHIHUHQFLDOPHQWH RV UHODWyULRV H SDUHFHUHV H[SHGLGRV SRU

SURILVVLRQDLV KDELOLWDGRV� WDLV FRPR SVLFyORJRV H DVVLVWHQWHV VRFLDLV TXH WLYHUDP

PDLRU FRQWDWR FRP R LQIDQWH� VXD IDPtOLD� UHVLGrQFLD� GHQWUH RXWURV�

�� 3UHVFUHYH R &yGLJR &LYLO� HP VHX DUW� ������ LQFLVR ,, H � ��� DOWHUDGR SHOD /HL

)HGHUDO Q�� ���������� TXH� TXDQGR QmR KRXYHU FRQVHQVR HQWUH D PmH H R SDL

TXDQWR j JXDUGD GR ILOKR� HQFRQWUDQGR�VH DPERV RV JHQLWRUHV DSWRV D SURYHU R VHX

VXVWHQWR H XPD YLGD GLJQD� VHUi DSOLFDGD� SHOR MXL]� D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD�

�� $QDOLVDQGR�VH RV UHODWyULRV GH HVWXGR VRFLDO IHLWR SHOD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO GH

,SX�&(� PHGLDQWH D 6HFUHWDULD GR 7UDEDOKR H $VVLVWrQFLD 6RFLDO� YHULILFD�VH TXH R

PHQRU p XPD FULDQoD VDXGiYHO� IHOL]� HVWXGD HP DQR HVFRODU FRPSDWtYHO FRP VXD

LGDGH H HVWi HP SOHQR GHVHQYROYLPHQWR� GHPRQVWUDQGR VXD IDPtOLD SDWHUQD JUDQGH
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DIHWR H YtQFXOR FRP R LQIDQWH� H� HPERUD KXPLOGHV� HQYLGDP WRGRV RV HVIRUoRV

SRVVtYHLV SDUD D PDQXWHQomR GH VHX EHP�HVWDU�

�� +i� WDPEpP� UHODWyULR VRFLDO UHDOL]DGR QD UHVLGrQFLD GD JHQLWRUD� QR 5LR GH

-DQHLUR� DSRQWDQGR FRQGLo}HV DGHTXDGDV SDUD D FRQYLYrQFLD GR PHQRU FRP DTXHOD

IDPtOLD� LQIRUPDQGR� DLQGD� D LQWHQVD YRQWDGH GD PmH H VHX HVSRVR HP FRQYLYHUHP

FRP R LQIDQWH� QmR ILFDQGR GHPRQVWUDGR QRV DXWRV TXDOTXHU IDWR TXH LPSHoD VHX

H[HUFtFLR GH SRGHU SiWULR�

�� 'LDQWH GR HPEDWH� HP TXH R SDL H D PmH� H VXDV UHVSHFWLYDV IDPtOLDV� SRVVXHP

FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H VRFLDLV� H YRQWDGH GH FULDU H WHU D JXDUGD GR LQIDQWH� QmR Ki

RXWUD RSomR TXH QmR D DSOLFDomR GR DUW� ������ LQFLVR ,, H � ��� GR &&����

GHWHUPLQDQGR D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD GRV SDLV� TXH QmR HQFRQWUD yELFH QR IDWR

GHVWHV PRUDUHP HP FLGDGHV GLIHUHQWHV� 3UHFHGHQWHV GR 67-�

�� 1D IRUPD GR � ��� GR DUW� ������ GR &&���� ³QD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� D FLGDGH

FRQVLGHUDGD EDVH GH PRUDGLD GRV ILOKRV VHUi DTXHOD TXH PHOKRU DWHQGHU DRV

LQWHUHVVHV GRV ILOKRV´� DVVLP� FRQVLGHUDQGR TXH R PHQRU UHVLGH FRP VHXV IDPLOLDUHV

SDWHUQRV Ki PDLV GH �� �QRYH� DQRV� HVWDQGR WRWDOPHQWH LQVHULGR QDTXHOH DPELHQWH

VRFLDO� HQWHQGH�VH TXH� VHJXQGR R PHOKRU LQWHUHVVH GR LQIDQWH� p SUHIHUtYHO TXH R

PHVPR VHMD PDQWLGR FRP VXD IDPtOLD SDWHUQD� VHQGR HVWD VXD EDVH GH PRUDGLD�

ILFDQGR D FULWpULR GD DSHODGD D IRUPD GH VXD SDUWLFLSDomR QD FULDomR GH VXD SUROH� j

GLVWkQFLD RX QmR�

�� 5HFXUVR FRQKHFLGR H SURYLGR� HP FRQVRQkQFLD FRP R SDUHFHU GD

3URFXUDGRULD *HUDO GH -XVWLoD�

$&Ï5'2� 9LVWRV� UHODWDGRV H GLVFXWLGRV RV SUHVHQWHV DXWRV GR SUHVHQWH UHFXUVR�

DFRUGDP RV 'HVHPEDUJDGRUHV PHPEURV GD �� &kPDUD GH 'LUHLWR 3ULYDGR GR

(JUpJLR 7ULEXQDO GH -XVWLoD GR (VWDGR GR &HDUi� SRU XQDQLPLGDGH� HP FRQKHFHU GR

5HFXUVR H GDU�OKH SURYLPHQWR� QRV WHUPRV GR YRWR GD HPLQHQWH 5HODWRUD� SDUWH

LQWHJUDQWH GHVWH�
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5HODWRUD

5(/$7Ï5,2

9HUVDP RV DXWRV VREUH $SHODomR &tYHO LQWHUSRVWD SRU 0DUFRV GRV 6DQWRV

&DUQHLUR� REMXUJDQGR 6HQWHQoD SURIHULGD SHOR -Xt]R GD 9DUD ÒQLFD GD &RPDUFD GH

,SX�&( �IOV� ������� TXH� QRV DXWRV GD $omR GH *XDUGD GH 0HQRU� DMXL]DGD SRU

/XFLDQD 6DOHV /LPD� DTXL DSHODGD� MXOJRX SURFHGHQWH R SOHLWR DXWRUDO� FRQFHGHQGR D

JXDUGD H[FOXVLYD GR PHQRU 9LFWRU *DEULHO /LPD &DUQHLUR j VXD JHQLWRUD� RUD DSHODGD�

1D RULJHP �IOV� ������� QDUUD D DXWRUD TXH� �� R j pSRFD FDVDO� DSHODQWH H

DSHODGD� GHFLGLX WHQWDU PHOKRU YLGD QR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR� ILFDQGR DFRUGDGR

TXH DVVLP TXH D DXWRUD FRQVHJXLVVH VH HVWDELOL]DU ILQDQFHLUDPHQWH� R UpX H R PHQRU

LULDP DR VHX HQFRQWUR SDUD IL[DU QRYD PRUDGLD� �� R SURPRYLGR GHVLVWLX GD PXGDQoD�

R TXH HQVHMRX R WpUPLQR GR UHODFLRQDPHQWR HQWUH DV SDUWHV� H� GHVGH HQWmR� ILFRX R

PHQRU VRE RV FXLGDGRV GR SDL� �� DSyV DOJXQV DQRV� UHWRUQRX j &LGDGH GH ,SX�&(�

PDV IRL LPSHGLGD SHOR UpX GH FRQWDWDU VHX ILOKR� �� UHTXHUHX D JXDUGD H[FOXVLYD GR

PHQRU� DGX]LQGR TXH R JHQLWRU HVWDYD GHVHPSUHJDGR H VHP FRQGLo}HV GH VXVWHQWDU

R ILOKR�

&RQWHVWDomR jV IOV� ������

5HODWyULRV GH (VWXGRV 6RFLDLV jV IOV� ������ ����� H ������

3DUHFHU GR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GH �� JUDX jV IOV� ������ RSLQDQGR SHOR

GHIHULPHQWR GD DomR�

6HQWHQoD GH SURFHGrQFLD GD DomR jV IOV� �������
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,UUHVLJQDGR� R DSHODQWH� JHQLWRU GR PHQRU� H[S}H� HP VXDV UD]}HV

UHFXUVDLV �IOV� �������� TXH� �� R ILOKR VHPSUH FRQYLYHX H[FOXVLYDPHQWH FRQVLJR� HP

IDFH DR DEDQGRQR H GHVFDVR GD PmH� �� SRVVXL SOHQDV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GH

VXVWHQWDU R PHQRU� �� RV IDWRV QDUUDGRV SHOD DSHODGD QmR FRQGL]HP FRP D

UHDOLGDGH� �� UHTXHU D UHIRUPD WRWDO GD VHQWHQoD�

&RQWUDUUD]}HV jV IOV� ��������

3DUHFHU GD 3URFXUDGRULD *HUDO GH -XVWLoD jV IOV� �������� RSLQDQGR SHOR

FRQKHFLPHQWR H SURYLPHQWR GR UHFXUVR H D UHIRUPD GD VHQWHQoD�

e R UHODWyULR� QR HVVHQFLDO�

9272

�� $GPLVVLELOLGDGH

3UHVHQWHV RV SUHVVXSRVWRV LQWUtQVHFRV H H[WUtQVHFRV GH DGPLVVLELOLGDGH�

FRQKHoR GD SUHVHQWH $SHODomR &tYHO�

�� 0pULWR

&LQJH�VH D FRQWURYpUVLD QR DFHUWR RX GHVDFHUWR GD VHQWHQoD TXH

FRQFHGHX D JXDUGD XQLODWHUDO GH PHQRU LPS~EHUH j VXD JHQLWRUD� DTXL DSHODGD�

PHVPR WHQGR D FULDQoD UHVLGLGR GHVGH R VHX QDVFLPHQWR FRP VHX JHQLWRU� RUD

DSHODQWH� H DYyV SDWHUQRV�

3UHIDFLDOPHQWH� LPSUHVFLQGtYHO GHVWDFDU TXH HP FDVRV TXH YHUVHP VREUH
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PHQRUHV LPS~EHUHV� GHYH�VH VHPSUH SUHYDOHFHU R PHOKRU LQWHUHVVH GD FULDQoD�

REVHUYDQGR�VH SUHIHUHQFLDOPHQWH RV UHODWyULRV H SDUHFHUHV H[SHGLGRV SRU

SURILVVLRQDLV KDELOLWDGRV� WDLV FRPR SVLFyORJRV H DVVLVWHQWHV VRFLDLV TXH WLYHUDP

PDLRU FRQWDWR FRP R LQIDQWH� VXD IDPtOLD� UHVLGrQFLD� GHQWUH RXWURV�

3UHVFUHYH R &yGLJR &LYLO� HP VHX DUW� ������ LQFLVR ,, H � ��� DOWHUDGR SHOD

/HL )HGHUDO Q�� ���������� TXH� TXDQGR QmR KRXYHU FRQVHQVR HQWUH D PmH H R SDL

TXDQWR j JXDUGD GR ILOKR� HQFRQWUDQGR�VH DPERV RV JHQLWRUHV DSWRV D SURYHU R VHX

VXVWHQWR H XPD YLGD GLJQD� VHUi DSOLFDGD� SHOR MXL]� D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� ,Q

YHUELV�

$UW� ������ $ JXDUGD� XQLODWHUDO RX FRPSDUWLOKDGD� SRGHUi VHU�
>«@
,, ± GHFUHWDGD SHOR MXL]� HP DWHQomR D QHFHVVLGDGHV HVSHFtILFDV GR
ILOKR� RX HP UD]mR GD GLVWULEXLomR GH WHPSR QHFHVViULR DR FRQYtYLR
GHVWH FRP R SDL H FRP D PmH�
>���@
� �R 4XDQGR QmR KRXYHU DFRUGR HQWUH D PmH H R SDL TXDQWR j JXDUGD
GR ILOKR� HQFRQWUDQGR�VH DPERV RV JHQLWRUHV DSWRV D H[HUFHU R SRGHU
IDPLOLDU� VHUi DSOLFDGD D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� VDOYR VH XP GRV
JHQLWRUHV GHFODUDU DR PDJLVWUDGR TXH QmR GHVHMD D JXDUGD GR PHQRU�

1R FDVR HP FRPHQWR� QR TXDO QmR KRXYH FRQVHQVR HQWUH RV OLWLJDQWHV

DFHUFD GD JXDUGD GR ILOKR HP FRPXP DR H[�FDVDO� SRUTXDQWR DPERV DQVHLDP

FRQYLYHU FRP R PHQRU� YHULILFD�VH TXH R -Xt]R GH RULJHP SDXWRX VXD GHFLVmR GH

JXDUGD XQLODWHUDO HP IDYRU GD JHQLWRUD DSHODGD� HP UD]mR GH WHU R JHQLWRU DSHODQWH

DGX]LGR� HP DXGLrQFLD GH LQVWUXomR� TXH FRQFRUGDYD TXH R LQIDQWH IRVVH PRUDU FRP

VXD PmH QR (VWDGR GR 5LR GH -DQHLUR ± H DTXL� IULVH�VH� HP QHQKXP PRPHQWR

UHQXQFLRX VXD FRQGLomR GH SDL RX VXD YRQWDGH GH FRQWLQXDU WHQGR D JXDUGD GR

PHQRU� DSHQDV FRQFRUGRX TXH R (VWDGR HP TXH UHVLGH D DSHODGD p PDLRU H PDLV

DFHVVtYHO jV ERDV RSRUWXQLGDGHV TXH R LQWHULRU GHVWH (VWDGR GR &HDUi�

&RPR VDELDPHQWH DGX]LX R 3URFXUDGRU GH -XVWLoD SDUHFHULVWD� 'U� /XL]
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(GXDUGR GRV 6DQWRV� jV IOV� ���� VREUH D IRUPDOLGDGH GH XPD DXGLrQFLD SDUD XPD

SHVVRD H[WUHPDPHQWH KXPLOGH� FRPR R DSHODQWH� ³QmR VH ROYLGD� RXWURVVLP� TXH R

UHTXHULGR p SHVVRD KXPLOGH� UHVLGHQWH QRV ULQF}HV GHVVH (VWDGR FXMD JUDQGH

SDUFHOD GD SRSXODomR p VDELGDPHQWH LJQRUDQWH� GHVLQVWUXtGD H GHVFRQKHFHGRUD GH

VHXV GLUHLWRV PDLV HOHPHQWDUHV� 3DUD XPD SHVVRD GHVVD HVWLUSH� QmR GXYLGDPRV�

FRPSDUHFHU D XPD DXGLrQFLD� DWR MXGLFLDO VDELGDPHQWH UHYHVWLGR GH GLYHUVDV H

GLVSHQViYHLV VROHQLGDGHV� QmR p WDUHID GDV PDLV FRQIRUWiYHLV� LQGHSHQGHQWHPHQWH

GH VXD VXMHLomR DR GLUHLWR PDWHULDO HP GLVFXVVmR� 'HVWDUWH� DIDVWDPRV GHVGH ORJR D

KLSyWHVH GH YHGDomR DR YHQLUH FRQWUD IDFWXP SURSULXP� PRUPHQWH HP Do}HV GHVVH

MDH]� QDV TXDLV� FRPR GLWR DOKXUHV� GHYH SUHYDOHFHU H VREUHVVDLU R SULQFtSLR GR

PHOKRU LQWHUHVVH GR PHQRU�´�

$VVLP� QmR Ki TXH VH IDODU HP FRPSRUWDPHQWR FRQWUDGLWyULR GD SDUWH

�YHQLUH FRQWUD IDFWXP SURSULXP�� SRUTXDQWR R PHVPR QXQFD UHOHJRX VHX GLUHLWR GH

WHU D JXDUGD GH VHX ILOKR� WDQWR TXH EXVFD MXQWR D HVWD &RUWH D UHIRUPD GD VHQWHQoD

TXH GHWHUPLQRX D JXDUGD XQLODWHUDO GR PHQRU j JHQLWRUD� DVVLP FRPR GHYH

SUHYDOHFHU H VREUHVVDLU R SULQFLSLR GR PHOKRU LQWHUHVVH GR PHQRU�

$QDOLVDQGR�VH R UHODWyULR GH HVWXGR VRFLDO IHLWR SHOD 3UHIHLWXUD 0XQLFLSDO

GH ,SX�&(� PHGLDQWH D 6HFUHWDULD GR 7UDEDOKR H $VVLVWrQFLD 6RFLDO� DFRVWDGR jV IOV�

������ R LQIDQWH ³VH WUDWD GH XPD FULDQoD HVSHUWD� FRQYHUVRX FRQRVFR H GHPRQVWURX

PXLWR DIHWR FRP RV DYyV TXH VH GHVGREUDP SDUD RIHUHFHU XPD ERD DOLPHQWDomR H

HGXFDomR DR SHTXHQR 9LFWRU *DEULHO´�

&RQIRUPH R VHJXQGR UHODWyULR VRFLDO� FRQVWDQWH jV IOV� ������

³SHUFHEHPRV VHU XPD FULDQoD DOHJUH H FRPXQLFDWLYD� EHP FRPR GHPRQVWURX

DIHWLYLGDGH SDUD FRP D IDPtOLD� QRV UHODWRX TXH WHP VHWH DQRV� HVWXGD QD (� 0� (� %

*XLOKHUPH GH 2OLYHLUD )LOKR H FXUVD R VHJXQGR DQR GH HQVLQR� >«@ FRQYHUVDPRV

FRP WUrV IDPtOLDV GD FRPXQLGDGH� TXH UHLWHUDUDP DV LQIRUPDo}HV GD IDPtOLD
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PHQFLRQDGD� UHFHEHUDP ERDV UHIHUrQFLDV� %HP FRPR UHVVDOWDUDP R DIHWR TXH

GHGLFDP j FULDQoD� >���@ $ IDPtOLD GHPRQVWUD YtQFXOR GH DIHWLYLGDGH� VHQGR UHFtSURFR

SRU SDUWH GD FULDQoD� EHP FRPR VH GHVGREUDP HP RIHUHFr�OD XPD ERD

DOLPHQWDomR�´�

9LVOXPEUD�VH� GRV UHODWyULRV FLWDGRV� TXH R PHQRU p XPD FULDQoD

VDXGiYHO� IHOL]� HVWXGD HP DQR HVFRODU FRPSDWtYHO FRP VXD LGDGH H HVWi HP SOHQR

GHVHQYROYLPHQWR� GHPRQVWUDQGR VXD IDPtOLD SDWHUQD JUDQGH DIHWR H YtQFXOR FRP R

LQIDQWH� H� HPERUD KXPLOGHV� HQYLGDP WRGRV RV HVIRUoRV SRVVtYHLV SDUD D

PDQXWHQomR GH VHX EHP�HVWDU�

6REUH D VLWXDomR KXPLOGH GR JHQLWRU H DYyV SDWHUQRV� FLWR WUHFKR GR

SDUHFHU VXEVFULWR SHOR 0LQLVWpULR 3~EOLFR GH �� *UDX� jV IOV� ���� ³DGHPDLV� DLQGD QR

TXH GL] UHVSHLWR jV FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV GD IDPtOLD� QRV SHUPLWD GL]HU TXH D

SREUH]D QmR p� QHP QXQFD IRL PRWLYR RX UD]mR VXILFLHQWH SDUD VH GHFLGLU Do}HV GH

LQWHUHVVH GH PHQRU FRPR JXDUGD� WXWHOD� HWF� 5HJLVWUH�VH TXH D IDPtOLD HP FXMR VHLR

R PHQRU VH DPSDUD� HPERUD KXPLOGH� QmR VH HQFRQWUD HP XPD VLWXDomR GH

PLVHUDELOLGDGH FDSD] GH LPSRVVLELOLWDU R GHVHQYROYLPHQWR DGHTXDGR GR LQIDQWH�´�

+i� WDPEpP� UHODWyULR VRFLDO UHDOL]DGR QD UHVLGrQFLD GD JHQLWRUD� QR 5LR

GH -DQHLUR� jV IOV� ������ DSRQWDQGR FRQGLo}HV DGHTXDGDV SDUD D FRQYLYrQFLD GR

PHQRU FRP DTXHOD IDPtOLD� LQIRUPDQGR� DLQGD� D LQWHQVD YRQWDGH GD PmH H VHX

HVSRVR HP FRQYLYHUHP FRP R LQIDQWH� QmR ILFDQGR GHPRQVWUDGR QRV DXWRV TXDOTXHU

IDWR TXH LPSHoD VHX H[HUFtFLR GH SRGHU SiWULR�

'LDQWH GR HPEDWH� HP TXH R SDL H D PmH� H VXDV UHVSHFWLYDV IDPtOLDV�

SRVVXHP FRQGLo}HV ILQDQFHLUDV H VRFLDLV� H YRQWDGH GH FULDU H WHU D JXDUGD GR

LQIDQWH� QmR Ki RXWUD RSomR TXH QmR D DSOLFDomR GR DUW� ������ LQFLVR ,, H � ��� GR

&&���� GHWHUPLQDQGR D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD GRV SDLV� TXH QmR HQFRQWUD yELFH QR
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IDWR GHVWHV PRUDUHP HP FLGDGHV GLIHUHQWHV�

1D IRUPD GR � ��� GR DUW� ������ GR &&���� ³QD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� D

FLGDGH FRQVLGHUDGD EDVH GH PRUDGLD GRV ILOKRV VHUi DTXHOD TXH PHOKRU DWHQGHU DRV

LQWHUHVVHV GRV ILOKRV´� DVVLP� FRQVLGHUDQGR TXH R PHQRU UHVLGH FRP VHXV IDPLOLDUHV

SDWHUQRV Ki PDLV GH �� �QRYH� DQRV� HVWDQGR WRWDOPHQWH LQVHULGR QDTXHOH DPELHQWH

VRFLDO� HQWHQGH�VH TXH� VHJXQGR R PHOKRU LQWHUHVVH GR LQIDQWH� p SUHIHUtYHO TXH R

PHVPR VHMD PDQWLGR FRP VXD IDPtOLD SDWHUQD� VHQGR HVWD VXD EDVH GH PRUDGLD�

ILFDQGR D FULWpULR GD DSHODGD D IRUPD GH VXD SDUWLFLSDomR QD FULDomR GH VXD SUROH� j

GLVWkQFLD RX QmR�

&RUURERUDQGR WRGR R H[SRVWR� YHMD�VH D SDFtILFD MXULVSUXGrQFLD GR 67-�

5(&8562 (63(&,$/� ',5(,72 '( )$0Ë/,$� *8$5'$
&203$57,/+$'$� 5(*5$ '2 6,67(0$� $57� ������ � ��� '2 &Ï',*2
&,9,/� &216(162 '26 *(1,725(6� '(61(&(66,'$'(�
$/7(51Æ1&,$ '( 5(6,'Ç1&,$ '$ &5,$1d$� 3266,%,/,'$'(�
0(/+25 ,17(5(66( '2 0(125�
�� $ LQVWLWXLomR GD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD GH ILOKR QmR VH VXMHLWD j
WUDQVLJrQFLD GRV JHQLWRUHV RX j H[LVWrQFLD GH QDWXUDLV GHVDYHQoDV
HQWUH F{QMXJHV VHSDUDGRV�
�� $ JXDUGD FRPSDUWLOKDGD p D UHJUD QR RUGHQDPHQWR MXUtGLFR EUDVLOHLUR�
FRQIRUPH GLVSRVWR QR DUW� ����� GR &yGLJR &LYLO� HP IDFH GD UHGDomR
HVWDEHOHFLGD SHODV /HLV Q�V ����������� H ������������ UHVVDOYDGDV
HYHQWXDLV SHFXOLDULHGDGHV GR FDVR FRQFUHWR DSWDV D LQYLDELOL]DU D VXD
LPSOHPHQWDomR� SRUTXDQWR jV SDUWHV p FRQFHGLGD D SRVVLELOLGDGH GH
GHPRQVWUDU D H[LVWrQFLD GH LPSHGLPHQWR LQVXSHUiYHO DR VHX H[HUFtFLR�
R TXH QmR RFRUUHX QD KLSyWHVH GRV DXWRV�
�� 5HFXUVR HVSHFLDO SURYLGR�
�67-� 5(VS ��������6(� 5HO� 0LQLVWUR 5,&$5'2 9,//$6 %Ð$6 &8(9$�
7(5&(,5$ 7850$� MXOJDGR HP ����������� '-H �����������

5(&8562 (63(&,$/� ',5(,72 '( )$0Ë/,$� *8$5'$
&203$57,/+$'$� 35,0$=,$ 62%5( $ *8$5'$ 81,/$7(5$/�
'(6$9(1d$6 (175( 26 &Ð1-8*(6 6(3$5$'26� )$72 48( 12
,03('( 2 &203$57,/+$0(172 '$ *8$5'$� (;(*(6( '2 $57�
������ � ��� '2 &Ï',*2 &,9,/� '2875,1$ 62%5( 2 7(0$� $1È/,6(
'$6 '(0$,6 48(67®(6 '(92/9,'$6� 5(72512 '26 $8726 $2
75,%81$/ '( 25,*(0�
�� 3ULPD]LD GD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD QR RUGHQDPHQWR MXUtGLFR
EUDVLOHLUR� FRQIRUPH GH GHSUHHQGH GR GLVSRVWR QR DUW� ����� GR &yGLJR
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&LYLO� HP IDFH GD UHGDomR HVWDEHOHFLGD SHODV /HLV ��������� H ����������
�� ,PSRVVLELOLGDGH GH VH VXSULPLU D JXDUGD GH XP GRV JHQLWRUHV FRP EDVH
DSHQDV QD H[LVWrQFLD GH GHVDYHQoDV HQWUH RV F{QMXJHV VHSDUDGRV�
3UHFHGHQWHV H GRXWULQD VREUH R WHPD�
�� 1HFHVVLGDGH GH GHYROXomR GRV DXWRV j RULJHP SDUD TXH SURVVLJD D
DQiOLVH GR SHGLGR GH JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� WHQGR HP YLVWD DV OLPLWDo}HV GD
FRJQLomR GHVWD &RUWH 6XSHULRU HP PDWpULD SUREDWyULD�
�� 5(&8562 (63(&,$/ 3$5&,$/0(17( 3529,'2�
�67-� 5(VS ��������56� 5HO� 0LQLVWUR 3$8/2 '( 7$562
6$16(9(5,12� 7(5&(,5$ 7850$� MXOJDGR HP ����������� '-H
�����������

&,9,/ ( 352&(668$/ &,9,/� 5(&8562 (63(&,$/� ',5(,72 &,9,/ (
352&(668$/ &,9,/� )$0Ë/,$� *8$5'$ &203$57,/+$'$�
&216(162� 1(&(66,'$'(� $/7(51Æ1&,$ '( 5(6,'Ç1&,$ '2
0(125� 3266,%,/,'$'(�
�� $ JXDUGD FRPSDUWLOKDGD EXVFD D SOHQD SURWHomR GR PHOKRU LQWHUHVVH
GRV ILOKRV� SRLV UHIOHWH� FRP PXLWR PDLV DFXLGDGH� D UHDOLGDGH GD
RUJDQL]DomR VRFLDO DWXDO TXH FDPLQKD SDUD R ILP GDV UtJLGDV GLYLV}HV
GH SDSpLV VRFLDLV GHILQLGDV SHOR JrQHUR GRV SDLV�
�� $ JXDUGD FRPSDUWLOKDGD p R LGHDO D VHU EXVFDGR QR H[HUFtFLR GR
3RGHU )DPLOLDU HQWUH SDLV VHSDUDGRV� PHVPR TXH GHPDQGHP GHOHV
UHHVWUXWXUDo}HV� FRQFHVV}HV H DGHTXDo}HV GLYHUVDV� SDUD TXH VHXV
ILOKRV SRVVDP XVXIUXLU� GXUDQWH VXD IRUPDomR� GR LGHDO SVLFROyJLFR GH
GXSOR UHIHUHQFLDO�
�� $SHVDU GH D VHSDUDomR RX GR GLYyUFLR XVXDOPHQWH FRLQFLGLUHP FRP R
iSLFH GR GLVWDQFLDPHQWR GR DQWLJR FDVDO H FRP D PDLRU HYLGHQFLDomR GDV
GLIHUHQoDV H[LVWHQWHV� R PHOKRU LQWHUHVVH GR PHQRU� DLQGD DVVLP� GLWD D
DSOLFDomR GD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD FRPR UHJUD� PHVPR QD KLSyWHVH GH
DXVrQFLD GH FRQVHQVR�
�� $ LQYLDELOLGDGH GD JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� SRU DXVrQFLD GH FRQVHQVR� IDULD
SUHYDOHFHU R H[HUFtFLR GH XPD SRWHVWDGH LQH[LVWHQWH SRU XP GRV SDLV� ( GL]�
VH LQH[LVWHQWH� SRUTXH FRQWUiULD DR HVFRSR GR 3RGHU )DPLOLDU TXH H[LVWH SDUD
D SURWHomR GD SUROH�
�� $ LPSRVLomR MXGLFLDO GDV DWULEXLo}HV GH FDGD XP GRV SDLV� H R SHUtRGR GH
FRQYLYrQFLD GD FULDQoD VRE JXDUGD FRPSDUWLOKDGD� TXDQGR QmR KRXYHU
FRQVHQVR� p PHGLGD H[WUHPD� SRUpP QHFHVViULD j LPSOHPHQWDomR GHVVD
QRYD YLVmR� SDUD TXH QmR VH IDoD GR WH[WR OHJDO� OHWUD PRUWD�
�� $ JXDUGD FRPSDUWLOKDGD GHYH VHU WLGD FRPR UHJUD� H D FXVWyGLD ItVLFD
FRQMXQWD � VHPSUH TXH SRVVtYHO � FRPR VXD HIHWLYD H[SUHVVmR�
�� 5HFXUVR HVSHFLDO SURYLGR�
�67-� 5(VS ��������56� 5HO� 0LQLVWUD 1$1&< $1'5,*+,� 7(5&(,5$
7850$� MXOJDGR HP ����������� '-H �����������

'HVWD IRUPD� GHYH D VHQWHQoD YHUJDVWDGD VHU UHIRUPDGD� SDUD GHWHUPLQDU

D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD GRV SDLV HP UHODomR DR ILOKR� WHQGR FRPR PRUDGLD EDVH R

OXJDU RQGH Mi UHVLGH FRP RV IDPLOLDUHV SDWHUQRV Ki PDLV GH �� �QRYH� DQRV� HP

REVHUYkQFLD DR DUWV� ������ � �� H ������ LQFLVR ,, H � ��� DPERV GR &yGLJR &LYLO�
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�� 'LVSRVWLYR

$QWH R H[SRVWR� FRQKHoR H GRX SURYLPHQWR DR UHFXUVR GH DSHODomR

FtYHO� GHWHUPLQDQGR D JXDUGD FRPSDUWLOKDGD GR LQIDQWH DRV JHQLWRUHV�

&RPR QmR KRXYH FRQGHQDomR DR SDJDPHQWR GH KRQRUiULRV HP SULPHLUD

LQVWkQFLD� GHL[R GH DSOLFDU R DUW� ��� � ��� GR &3&� WHQGR HP YLVWD QmR VHU

MXULGLFDPHQWH SRVVtYHO PDMRUDU DOJR TXH VHTXHU H[LVWH�

e FRPR YRWR�

)RUWDOH]D� �� GH MXQKR GH �����

'(6(0%$5*$'25$ /,5$ 5$026 '( 2/,9(,5$

5HODWRUD


