
Como fica a guarda 
compartilhada 
em um cenário de 
quarentena?!
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Inicialmente, é importante esclarecer 
que nenhuma ata de audiência ou 
acordo fixará guarda de filhos ou 
direito de convivência em situação de 
pandemia, razão pela qual deve  sempre 
prevalecer o bom senso e bem estar 
familiar e coletivo, especialmente no 
período de quarentena.

Como fica a guarda 
compartilhada 
em um cenário de 
quarentena?!



A melhor interpretação a ser 
adotada pelos interessados é que 
seja preservada sempre a saúde do 
menor e o melhor interesse deste. 

Portanto, ao período de suspensão 
forçada das atividades escolares 
pode ser aplicada a regra das férias, 
mesmo sem tempo determinado 
compensando-se esse tempo 
futuramente com o pai ou mãe que 
ficou afastado do convívio com o 
menor.



Sugere-se que o pai ou mãe que não 
estiver com o menor nesse período 
de confinamento utilize a convivência 
virtual através dos uso de aplicativos, 
como WhatsApp, Instagram, por 
exemplo, visando manter a convivência 
familiar com o menor ainda que 
remotamente.

Importante pontuar que aquele pai ou 
mãe, que eventualmente se exponha 
ou apresente sintomas relacionados ao 
COVID-19, informe ao outro a situação 
e mantenha-se afastado do menor para 
evitar contágio e preservar a saúde e 
integridade física do filho.



Constatado o contágio de um dos pais 
detentor da guarda ou de alguém que 
resida na mesma casa que o menor, é 
possível haver a inversão da guarda, ainda 
que temporariamente. Garantindo que a 
pessoa infectada não transmita o vírus ao 
infante. Sendo assegurado, nesse período, 
a convivência virtual do menor com os 
familiares de quem está afastado.

O calendário de guarda não é fixo e pode 
ser revisto a qualquer tempo por acordo ou 
decisão judicial, preservando-se sempre 
o melhor interesse do menor, assim como 
sua saúde e incolumidade física.



O difícil momento de confinamento 
enfretado nesta pandemia e 
confinamento pode servir para que os 
pais, que por algum motivo não  tenham 
um bom relacionamento, superem 
as problemas pessoais em benefício 
dos filhos a fim que possam facilitar e 
promover a convivência familiar virtual 
ou remota através das mídias sociais e 
digitais evitando maiores afastamentos 
entre pais e filhos.



Lembrando sempre que ficar sem a 
convivência familiar presencial e virtual é por 
demais penoso aos menores, que já estão 
afastados dos amigos, colegas de escola, 
rotina, professores, etc. Assim, o cerceamento 
desta afetividade ainda que não  presencial 
pode desencadear prejuízos de ordem 
psicológica que podem ser minimizados 
por uma simples ligação ou mensagem. 

Os efeitos causados pela COVID-19 também 
podem servir para resgatar relações 
familiares desgastadas, a serem revistas 
pelos pais  com foco no melhor interesse 
dos filhos.


