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RESUMO: o projeto de autoregulamentação parental se submete a um necessário 

controle de legalidade constitucional. A discricionariedade do acordo distributivo de 

guarda e visitação poderá ceder diante  da concreta constatação da viabilidade da guarda 

compartilhada. O interesse digno de proteção é a preservação do direito a convivência 

ampliada, mesmo que em detrimento da conveniência dos genitores. O consentimento 

exteriorizado em acordo de fracionamento de guarda e visitação será suscetível de 

homologação apenas se legitimado por argumentos objetivamente verificáveis e 

controláveis pelo Ministério Público e pelo magistrado. 
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1. As três dimensões do Direito Fundamental de 

Convivência Familiar 

 

Alguns meses depois do nascimento de Alain, ela deixara o marido que, por 

ser discreto, jamais falou mal dela. Era um homem educado e gentil. O menino não 

entendia como uma mulher pudera abandonar um homem tão educado e gentil e 

entendia menos ainda como ela pudera abandonar o filho que, também ele (tinha 

consciência disso), era desde a infância um ser educado e gentil. Onde ela vive? – 
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perguntou então ao pai. – provavelmente na América. - Como assim, 

“provavelmente”. – Não sei seu endereço. – Mas era obrigação dela te dar.- Ela não 

tem nenhuma obrigação contigo. - Mas e comigo? Ela não quer ter notícias 

minhas? Não quer saber o que eu faço? Não quer saber o que penso dela? Um dia, o 

pai não se conteve mais: - Já que você insiste, vou te dizer: sua mãe jamais quis que 

você nascesse. Ela jamais quis que você passeasse por aqui, que você sentasse nessa 

poltrona onde se sente tão bem. Ela não te queria. Você entende agora? O pai não 

era uma pessoa agressiva. Mas apesar de toda a sua reserva, não tinha conseguido 

esconder seu maldito conflito com uma mulher que queria impedir que um ser 

humano viesse ao mundo.2 

 

O Direito fundamental à convivência familiar é 

imediatamente extraído do artigo 227 da CF.3  

No sentido que atualmente se lhe confere, relaciona-se 

com o imperativo de proteção integral da criança e do 

adolescente por parte daqueles que exercitam a autoridade 

parental. Os detentores do poder de família efetivam a tutela 

infantojuvenil assegurando o respeito ao sujeito de direito 

em sua progressiva formação da subjetividade, notadamente 

pela preservação de sua integridade psicofísica.  

Todavia, essa espartana leitura da norma 

constitucional despreza outras possibilidades de 

materialização, pois clarifica apenas a eficácia negativa de 

um direito fundamental “de convivência”, pelo viés da 
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violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)”.  



dimensão protetiva da dignidade da criança e do 

adolescente.  

Em verdade, devemos extrair um compromisso ético 

ampliado do referido artigo 227. Carece ele de uma 

renovada configuração, que revele a sua eficácia positiva, 

como dever dos pais de, não apenas proteger, porém 

promover a personalidade de seus filhos, funcionalizando a 

autoridade parental ao desenvolvimento das 

potencialidades de seres humanos em desenvolvimento.  

Essa dimensão afirmativa do principio será extraída da 

integração, ao realçado artigo 227, da norma do art. 229 da 

Constituição Federal, que explicita os deveres parentais de 

assistência, criação e educação dos filhos.4 Dessume-se que a 

autoridade parental não é um fim em si, mas instrumento 

consubstanciado em diuturno processo educacional, que a 

seu fim e cabo, edificará a autonomia de uma pessoa apta a 

realizar as suas escolhas existenciais e por elas se 

responsabilizar.  

Aliás, a omissão a esse dever objetivo de cuidado 

configura ilícito convivencial, passível de sanção por 

diversas eficácias. Exemplificativamente: caducificante 

(destituição da autoridade parental); reparatória 

(compensação pelo dano moral se presentes os 
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pressupostos da responsabilidade civil), ou mesmo 

inibitória (aplicação de multa pecuniária por atos de 

alienação parental). 

Acreditamos, contudo, que o art. 227 requer 

concretização por uma terceira dimensão. Para além de um 

direito de proteção e promoção da convivência no interno da 

família constituída, há de se resguardar o direito 

fundamental à convivência, como inegável prerrogativa de 

acesso da criança e do adolescente ao relacionamento 

familiar.  

É de longa data a preocupação do ordenamento com o 

acesso à convivência familiar. O Estatuto da Criança e do 

Adolescente prioriza a inserção social daqueles que se 

encontram em situação de risco pelas vias da adoção, tutela 

e guarda.  

Todavia, o acesso à convivência extrapola o sentido 

originário do ingresso em uma nova família. Para aquilo que 

nos consulta, ele compreende ainda o direito fundamental 

do filho de não se separar dos seus pais quando a vida 

afetiva do casal alcança os seus estertores.  O vocábulo 

acesso se aplica indistintamente ao encontro da família do 

porvir ou ao direito de permanecer com aquela que se 

desestruturou, aqui instrumentalizado pela via da guarda 

compartilhada, considerada 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. 

 

2- O Acesso à Família pela Guarda Compartilhada 

 

O direito de acesso é bifronte. Será titularizado tanto 

pelo filho, como pelo genitor que não poderá ser excluído do 

direito a convivência com o seu descendente, sem que se 

verifique um fato objetivo que justifique a restrição do 

direito fundamental do pai, na salvaguarda de um interesse 

filial concretamente merecedor de tutela que legitime a 

proteção a sua integridade psicofísica.   

Consequentemente, pela via fisiológica, o crepúsculo do 

par conjugal jamais induzirá ao esfacelamento da dupla 

parental.  Com propriedade, estatui o artigo 1632 do Código 

Civil que a separação dos pais não afeta o relacionamento 

com os seus filhos.5 

Talvez, a magnitude da regra tenha passado 

desapercebida. Inequivocamente, ela materializa a 

fundamentalidade do ininterrupto acesso à família, 

insuscetível de descontinuidade, seja por deliberação 

judicial ao final de litigio envolvendo a disputa pela guarda, 

como por ato discricionário dos pais que submetem a 
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homologação um acordo envolvendo as diretrizes quanto a 

guarda (por um) e visitação (por outro). 

De forma contundente, asseveramos que uma das 

formas de densificação do direito fundamental à 

convivência, consiste em rejeitar a tradicional dicotomia 

entre a guarda unilateral e a visitação dos filhos. O direito 

fundamental dos filhos à biparentalidade originária não 

suprime a legalidade da custódia unilateral, porém remete-a 

a uma posição subalterna no ordenamento, restrita às 

hipóteses em que a concretude do caso evidencie 

cabalmente a impossibilidade do recurso a guarda 

compartilhada.    

Ao remeter ao plano infraconstitucional o modelo 

jurídico da guarda compartilhada, a Lei n. 11.698/08 

concedeu aos artigos 1583 e 1584 do Código Civil uma 

efetividade tímida em detrimento da estatura do direito 

fundamental a convivência familiar.6  

                                                        
6 Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada. § 1º Compreende-se por guarda 
unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5º) e, por 
guarda compartilhada 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.  § 2º A 
guarda unilateral será atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, 
objetivamente, mais aptidão para propiciar aos filhos os seguintes fatores: I - afeto nas relações 
com o genitor e com o grupo familiar; II - saúde e segurança III - educação. § 3º A guarda 
unilateral obriga o pai ou a mãe que não a detenha a supervisionar os interesses dos filhos. Art. 
1.584. Decretada a separação judicial ou o divórcio, sem que haja entre as partes acordo quanto à 
guarda dos filhos, será ela atribuída a quem revelar melhores condições para exercê-la. 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; II - decretada pelo juiz, em atenção a necessidades 
específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai 
e com a mãe. 

 



O estatuto civil assegurou a guarda compartilhada 

quando fruto do consenso parental (art. 1584, I, CC) e, 

eventualmente, mesmo na ausência de acordo entre os 

genitores (art. 1584, II, CC). Nenhuma palavra dedicou o 

legislador à possibilidade de sua implementação por 

ausência ou insuficiência de motivação da deliberação 

consensual parental quanto à fixação da guarda unilateral. 

Pelo contrário, o ato de autonomia dos ex-conviventes - 

plasmado na eleição de um guardião e um visitante –, revela-

se intangível pelo juiz ou pelo promotor de justiça.  

Portanto, a inexistência de desavenças entre os pais é 

pressuposto constitutivo para a vivificação da guarda 

compartilhada. 

 

3. O Segundo Estágio: A Materialização da Guarda 

Compartilhada Compulsória 

 

Naturalmente, nem todas as potencialidades de um 

direito fundamental são imediatamente descortinadas. Elas 

já existem, mas as suas camadas são paulatinamente 

descobertas, na medida em que o estágio civilizatório da 

sociedade permita identificar e absorver renovadas formas 

de tutela de situações jurídicas existenciais. 

Em verdade, despicienda se fazia a regulamentação 

legal da guarda compartilhada, posto corolário lógico e 



inseparável do direito fundamental à convivência familiar. 

Porém, a partir do momento em que a regra é posta, convém 

à doutrina fornecer um sentido prospectivo ao seu texto, 

avançando em direção a materialização de uma 

parentalidade convivencial, tal como definiu o artigo 227 da 

CF de 1988. 

O segundo estágio evolutivo do modelo da guarda 

compartilhada consiste em lhe aferir foro compulsório, não 

apenas quando assim desejarem os pais, mas também nas 

hipóteses de extinção litigiosa do casamento ou da união 

estável, nas quais cada genitor aposta as suas fichas no êxito 

de sua pretensão a guarda unilateral.  

Na letra do §2., do art. 1584 do Código Civil, a guarda 

compartilhada será apenas uma possibilidade no âmbito da 

conflitualidade do processo. Nada mais.7 

Nada obstante, podemos destacar importante 

precedente como verdadeiro divisor de águas. No REsp n. 

1.251.000/MG, relatado pela Min. Nancy Andrighi, o 

Superior Tribunal de Justiça considerou a guarda 

compartilhada como regra, mesmo que não haja consenso 

entre o casal.8  

                                                        
7 § 2o, art. 1584: “Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, será 
aplicada, sempre que possível, a guarda compartilhada”.  
8 Informativo nº 0481 Período: 15 a 26 de agosto de 2011. Terceira Turma GUARDA 
COMPARTILHADA. ALTERNÂNCIA. RESIDÊNCIA. MENOR. “A guarda compartilhada (art. 1.583, § 
1º, do CC/2002) busca a proteção plena do interesse dos filhos, sendo o ideal 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, 



Destaca-se na fundamentação do leading case, a 

abordagem da guarda compartilhada como ideal a ser 

alcançado no exercício do poder familiar entre pais 

separados, para que seus filhos possam usufruir do ideal 

psicológico do duplo referencial. A implementação da 

custódia conjunta quebra a monoparentalidade na criação 

dos filhos, substituída pela implementação de fontes 

bifrontais de exercício do Poder Familiar. 

A meu ver, dois argumentos legitimam esse enfoque 

mais amplo e incisivo de aplicação da guarda compartilhada. 

No plano teórico, a concessão da guarda unilateral a 

qualquer dos litigantes ofende o artigo 227 da CF, 

traduzindo um exercício abusivo de um direito potestativo 

do genitor guardião em submeter o genitor visitante a uma 

situação jurídica de sujeição a uma decisão judicial que 

imuniza a participação ativa do outro na concretização do 

direito fundamental titularizado pelo sujeito vulnerável, 

                                                                                                                                                               
do ideal psicológico do duplo referencial. Mesmo na ausência de consenso do antigo casal, o 
melhor interesse do menor dita a aplicação da guarda compartilhada. Se assim não fosse, a 
ausência de consenso, que poderia inviabilizar a guarda compartilhada, faria prevalecer o 
exercício de uma potestade inexistente por um dos pais. E diz-se inexistente porque contraria a 
finalidade do poder familiar, que existe para proteção da prole. A drástica fórmula de imposição 
judicial das atribuições de cada um dos pais e do período de convivência da criança sob a 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. A custódia física 
conjunta é o ideal buscado na fixação da guarda compartilhada porque sua implementação 
quebra a monoparentalidade na criação dos filhos, fato corriqueiro na guarda unilateral, que é 
substituída pela implementação de condições propícias à continuidade da existência das fontes 
bifrontais de exercício do poder familiar. A guarda compartilhada com o exercício conjunto da 
custódia física é processo integrativo, que dá à criança a possibilidade de conviver com ambos os 
pais, ao mesmo tempo em que preconiza a interação deles no processo de criação” (REsp 
1.251.000-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi). 

 



qual seja: o de ser protegido e promovido em sua 

subjetividade e jamais excluído do acesso ao genitor 

derrotado na lide. A visitação periódica e intermitente não 

atende a perspectiva funcionalizada de uma autoridade 

parental imediata, ininterruptamente voltada a trindade 

constitucional do cuidado: assistência, criação e educação 

dos filhos.  

Outrossim, ainda na perspectiva do acesso, o direito 

fundamental à convivência possui natureza bifronte, pois 

também é titularizado pelos genitores. A ofensa a essa 

situação jurídica existencial de qualquer dos pais se 

evidencia na ruptura litigiosa, a partir do momento em que 

uma sentença reduz o mais importante dos relacionamentos 

humanos a uma visitação de aproximadamente oito horas 

semanais, alijando o genitor do protagonismo no projeto de 

edificação da identidade filial. 

O pai visitante não poderá ser sancionado pela lei civil 

sem que tenha praticado um ato ilícito. Cuida-se de restrição 

a direito fundamental censurável pelo critério da 

proporcionalidade. Uma sanção é uma medida estabelecida 

pelo sistema para reforçar a observância de uma norma. A 

denegação da guarda unilateral pelo simples fato da 

“conveniência” da permanência com outro, impõe ao genitor 

derrotado uma inusitada destituição da autoridade parental, 

desconectada da aferição de um comportamento 



antijurídico. Uma espécie de pena de banimento parental, 

proscrito pela Constituição Federal, porém revigorada pelo 

legislador subalterno, com supedâneo nos artigos 1583 e 

1584 do Código Civil. 

Some-se a esse arcabouço teórico uma questão de 

ordem prática. A experiência demonstra que a guarda 

compartilhada é o modelo jurídico adequado para inibir a 

ocorrência de atos isolados de Alienação Parental, 

prevenindo a médio e longo prazo a danosidade inerente a 

Síndrome de Alienação Parental. Inequivocamente,  a 

supressão da guarda por sentença consiste em fator de 

acirramento do conflito emocional dos antigos conviventes, 

abrindo caminho para que pais disfuncionais elejam os filhos 

como alvo para a desconstrução da imagem do outro 

genitor.  

A convivência compartilhada é duplamente eficaz: seja 

como agente estabilizador da integridade psicofísica dos 

filhos e, também, como notável processo pedagógico de 

pacificação parental, instrumento dialógico direcionado aos 

rompidos parceiros afetivos, agora capazes de perceber que 

ocaso conjugal necessariamente se dissocia da presente 

corresponsabilidade parental.  

Nesse ponto retornarmos ao precedente do Superior 

Tribunal de Justiça, que corretamente excepciona a 

compulsoriedade da guarda compartilhada, conforme às 



possibilidades práticas de sua implementação. As 

vicissitudes que envolvem cada contexto familiar merecem 

consideração, pois a guarda compartilhada deverá ser 

sopesada com os outros interesses dignos de proteção dos 

filhos. Assim, serão  observadas as peculiaridades fáticas que 

envolvem pais e filho, como a viabilidade geográfica do 

compartilhamento da guarda, a capacidade financeira das 

partes e, precipuamente, se é factível uma 

corresponsabilidade cooperativa nas decisões sobre as 

questões relevantes dos filhos. 

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado 

aprovou recentemente o texto do Projeto de Lei 117/13, já 

examinado pela Câmara, que tornará a guarda 

compartilhada a regra, caso os pais não cheguem a um 

consenso9 

                                                        
9 Nessa trilha se encaminha o PL 117/13 que estabelece o significado da expressão “guarda 
compartilhada” e dispõe sobre sua aplicação e altera o Código Civil, para que na guarda 
compartilhada, o tempo de custódia física dos 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; fixa 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; para estabelecer as 
atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de 
ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-
profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o 
pai e com a mãe; a alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de 
guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu 
detentor; se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, 
deferirá a guarda à pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, 
de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade; determina que 
compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder 
familiar, que consiste em, quanto aos filhos: I – dirigir-lhes a criação e a educação; II – exercer a 
guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 1.584; III – conceder-lhes ou negar-lhes 
consentimento para casarem; IV – conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para viajarem ao 
exterior; V–conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência 
permanente para outro Município; VI – nomear-lhes tutor por testamento ou documento 
autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder 



Doravante, a consumação do segundo estágio da 

guarda compartilhada inviabilizará a decretação da custódia 

unipessoal imotivada, cuja excepcional admissão repousará 

em fortes argumentos do ponto de vista da proteção do filho, 

a ponto de justificar uma restrição ao acesso a convivência 

biparental.  

 

4. O Terceiro Estágio:  a Necessária Adequação 

entre o Direito à Convivência e a Autonomia Privada. 

 

Prosseguindo, há espaço para a reflexão quanto a 

possibilidade de avançarmos um pouco mais na 

materialização do direito fundamental a convivência.  

O compartilhamento da guarda é fruto de um 

amadurecido consenso dos pais ou de uma decisão  judicial 

que elimina um conflito cujo maior derrotado seria o 

próprio filho. 

Mas, e se houver acordo parental definindo a bipartição  

entre guarda unilateral e visitação? Será esse ato de 

autonomia privada automaticamente homologado e 

invariavelmente merecedor de tutela, mesmo ofendendo 

direito fundamental à convivência?  

                                                                                                                                                               
familiar; VII – representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 (dezesseis) anos, nos atos da 
vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 
consentimento; VIII – reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; IX - exigir que lhes prestem 
obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. 



É cultural na sociedade brasileira que na dissolução 

consensual do casamento ou da união estável, advogados 

das partes encaminhem ao magistrado o acordo de guarda 

unilateral, seguido de homologação. A força da tradição, 

associada à divisão de papeis sociais, impele a mãe à 

assunção da custódia unilateral e, consequentemente, aos 

cuidados domésticos cotidianos com o filhos. Quanto ao  pai,  

a função de visitante se amolda perfeitamente ao perfil de 

provedor. A mulher aninhada aos rebentos e o homem 

distanciado do diuturno dever de cuidado, envolvido apenas 

nas efemérides ou emergências filiais.  

A adequada compreensão da temática requer uma 

argumentação capaz de sopesar o ato de autonomia privada 

dos pais em dois momentos: a) sob o ângulo da frustração do 

direito fundamental do filho de acesso a convivência, b) sob 

o prisma de uma eventual renúncia pelo genitor – que 

livremente se assume como visitante-  ao próprio direito 

fundamental de convivência.  

A pessoa em desenvolvimento é sujeito de direito sem 

condicionantes. Outrora tido como incapaz e, 

consequentemente, objeto dos desígnios de seus 

representantes legais, assume-se como titular de situações 

existenciais exercidas pessoalmente, sobejando a 

substituição da vontade apenas no que tange as deliberações 

patrimoniais.  



Nessa perspectiva de gradual empoderamento juvenil, 

o projeto de autoregulamentação parental se submete a um 

necessário controle de legalidade constitucional. A 

discricionariedade do acordo distributivo de guarda e 

visitação poderá ceder diante  da concreta constatação da 

viabilidade da guarda compartilhada. O interesse digno de 

proteção é a preservação do direito a convivência ampliada, 

mesmo que em detrimento da conveniência dos genitores. O 

consentimento exteriorizado em acordo de fracionamento 

de guarda e visitação será suscetível de homologação apenas 

se legitimado por argumentos objetivamente verificáveis e 

controláveis pelo Ministério Público e pelo próprio 

magistrado.  

Impressiona constatar a dubiedade da prática 

processual. Se, por um lado, sempre se aplaudiu a postura 

ministerial de fiscalizar acordos que porventura contenham 

lesões a situações patrimoniais dos filhos, por outro, nunca 

se permitiu o questionamento de consensos respeitantes ao 

binômio guarda unilateral/visitação. Ainda hoje, aos olhos 

de muitos, essa convenção resguarda integralmente os 

interesses dos filhos. 

Porém, diante de todo o exposto, cumpre questionar a 

homologação de acordos contrários a preservação da 

convivência bifronte, por mera suposição judicial de que, 

caso tenham a guarda compartilhada, casais conflituosos 



possam prejudicar a criação dos filhos , que não podem ficar 

ao injustificado arbítrio de pais disfuncionais. Essa seria a 

consagração da paternidade irresponsável.  

Nesse sentido, fundamental será a intervenção do 

promotor de justiça, assumindo postura ativa para 

diligenciar a elaboração de estudo social, a fim de aferir a 

viabilidade de aplicação da guarda compartilhada ao caso, 

bem como a realização de audiência, para esclarecer as 

partes sobre os benefícios da guarda compartilhada.  

Deverá agravar caso o juiz lhe negue a prerrogativa de 

produzir provas, tornando supérflua e meramente 

decorativa a atuação do Ministério Público nos processos 

familistas, se aquilo que os pais decidam, ainda que 

prejudicial ao interesse da criança, é o que deva prevalecer. 

O §2. do artigo 499, do Código de Processo Civil,10 

assegura ao Ministério Público legitimidade para recorrer 

nas ações de família em que atua como fiscal da lei, ainda 

que silentes as partes e representada a criança pela mãe. 

Cuida-se de defesa de direito indisponível à efetivação da 

autoridade parental. No mesmo sentido, destaca a Súmula n. 

99 do Superior Tribunal de Justiça que “O Ministério Publico 

tem legitimidade para recorrer no processo em que oficiou 

como fiscal da lei, ainda que não haja recurso da parte”.  

                                                        
10 § 2º, art. 499, CPC: “O Ministério Público tem legitimidade para recorrer assim no processo em 
que é parte, como naqueles em que oficiou como fiscal da lei”.  



Com efeito, o princípio do consentimento informado 

não é um postulado circunscrito ao direito obrigacional 

contemporâneo. Qualquer ato de autonomia privada requer 

que os seus atores sejam previamente municiados de todos 

os esclarecimentos sobre os benefícios e mazelas 

decorrentes da decisão. A informação cabal é ainda mais 

acentuada nas deliberações que possam interferir na órbita 

existencial de terceiros, pois a colisão entre a liberdade dos 

privados e o direito fundamental a convivência  que a ela se 

contrapõe, poderá indicar uma adequação que culmine com 

a prevalência da solidariedade familiar, aqui concretizada 

com a determinação da guarda compartilhada. 

Em reforço a referida eficácia horizontal de direitos 

fundamentais, acresça-se uma visão democrática do 

processo, na qual predomina o princípio da cooperação . 

Ainda há outro aspecto relevante. No âmbito do ato de 

autonomia no qual aquiesce à posição secundária de 

visitante, não estaria o genitor visitante autolimitando um 

direito fundamental? 

Cremos que a resposta é positiva. O genitor que se 

exonera da posição de guardião restringe o próprio direito a 

convivência com o filho. A guarda compartilhada não é 

apenas um direito do infante, mas igualmente a maior 

projeção do vínculo da paternidade após a dissolução da 

relação afetiva que lhe deu origem. Nesse momento, 



materializa-se o direito fundamental de cada genitor adotar 

unilateralmente o filho, seja a sua origem biológica ou não.  

Poder-se-ia argumentar que a referida autolimitação é 

legítima, pois se insere na órbita da intimidade do genitor, 

infensa, portanto, ao crivo do ordenamento jurídico.  

Todavia, refutamos a solução da tensão entre direitos 

fundamentais pelo viés horizontal da proteção de interesses 

de cada membro do casal. Nesse enfoque, prevaleceria a 

privacidade do casal, vedada a intervenção heterônoma do 

sistema. 

Todavia, o exame do acordo demanda sopesamento 

diverso de interesses.  A restrição negocial ao direito de 

convivência é legítima no âmbito interno dos signatários do 

acordo, mas viola o princípio da solidariedade familiar.  

Partindo da premissa da natureza contratual do 

casamento, mesmo após a extinção do negócio jurídico - seja 

pela via da resilição unilateral (litigiosa) ou bilateral 

(consensual)-, manifestam-se na fase pós-negocial os 

deveres anexos, laterais ou de conduta, não apenas como 

emanação do princípio da boa fé objetiva (na relação entre 

os contratantes), mas de forma verticalizada, pela incidência 

da função social do contrato,  tutelando terceiros estranhos 

ao pacto negocial, mas cuja eficácia sobre eles 

necessariamente incidirá. 



Dentre os deveres e direitos relacionados ao exercício 

do poder familiar, são atribuídos a ambos os pais o de dirigir 

a criação e a educação dos filhos e tê-los em sua companhia e 

guarda (CC 1.634/229 CF). Sabemos que a separação, o 

divórcio e a dissolução da união estável não alteram as 

relações entre pais e filhos (CC 1.632).  

Tal raciocínio implica assumir que extinto o casamento 

ou a união estável, prolongam-se os deveres de proteção e 

cooperação dos genitores com os filhos para além do 

perímetro da relação afetiva, funcionalizando-se a 

autoridade parental pelo direito a convivência pela sua 

projeção pós-contratual, intitulada guarda compartilhada.   

 

5. O Dever de Virtuosidade Parental  

 

Os argumentos lançados ao longo dos parágrafos 

anteriores procuram enfatizar parâmetros objetivos capazes 

de promover uma razoável adequação entre os princípios da 

liberdade e da solidariedade, com uma prevalência do último 

na maior parte dos casos. 

Somos entusiastas do postulado da intervenção mínima 

na privacidade da família, como uma forma de uma 

respeitosa neutralidade do ordenamento jurídico para 

assegurar a liberdade e autodeterminação de pessoas  que 

perseguem os seus ideais sobre uma vida boa.  



Nada obstante, essa concepção asséptica de justiça só 

poderá ser aplicada em prol dos que já construíram a sua 

autonomia e cujos atos não possam refletir negativamente 

na órbita de terceiros.  

Em sede de direito à convivência, contudo, preferimos 

a clássica conceituação aristotélica de justiça como “dar as 

pessoas o que elas merecem”. A lei não poderá ser neutra no 

que tange à qualidade de vida de crianças e adolescentes, cuja 

autonomia é um porvir. O ordenamento deverá se 

manifestar no tocante à constituição da subjetividade dos 

nosso filhos, pois uma sociedade justa deve induzir os 

cidadãos a comportamentos virtuosos.  

O direito fundamental à convivência consiste não 

apenas em forte orientação ética, como em um compromisso 

constitucional com um dever de virtuosidade parental, 

promovendo o valor da importância da presença de ambos 

os pais para a afirmação das potencialidades de seus filhos. 

A verdade, como observa LUC FERRY,11 é que o único 

laço social que no último século se aprofundou foi a família. 

Decomposta, recomposta, situada fora do casamento, no 

entanto menos hipócrita e mais autêntica e atraente do que 

nunca na história: é nela e apenas aí, que subsistem e se 

aprofundam formas de solidariedade de que o restante da 

sociedade – dominada pelos imperativo da competição – 
                                                        
11 FERRY, Luc. Famílias: amo vocês. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2007. 



perdeu o conhecimento. É diante dos nossos filhos que nos 

disponibilizamos a “sair de nós mesmos”, e recuperar a 

transcendência. Na imanência da experiência vivida com eles 

nascem obrigações. Queiramos ou não essas obrigações 

absolutamente se impõem a nós, não de forma autoritária, 

mas por uma experiência quase factual, que é essa notável 

humanização da vida privada.  

 

 

 

 


