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ACESSO À JUSTIÇA E PROTAGONISMO INFANTOJUVENIL EM AÇÕES DE 

GUARDA: A VIOLÊNCIA SIMBÓLICA CONTRA O MENOR NAS PRÁTICAS 

JUDICIAIS. 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação integra a linha de pesquisa sobre acesso à justiça do Programa de 

Mestrado da Universidade Estácio de Sá. O presente trabalho tem por objetivo esclarecer o 

espaço ocupado pelo menor nas ações de guarda e regulamentação de visita. A proposta 

desta dissertação não é desvendar o lugar ocupado pelo menor no discurso jurídico e na 

legislação sobre o tema, mas nas práticas jurídicas desenvolvidas no campo. Diante de uma 

realidade de judicialização dos conflitos e da obrigação do Estado em garantir o melhor 

interesse do menor, questiona-se sobre o acesso à justiça disponibilizado ao menor nas 

práticas jurídicas marcadamente adultocêntricas. Para o desvendamento destas práticas foi 

utilizado na análise do campo o método da objetivação participante formulado por Pierre 

Bourdieu, identificando os rituais não explicitados que excluem o menor do processo 

decisório que organiza o exercício da parentalidade. Neste diapasão espera-se comprovar a 

hipótese de que o procedimento disponibilizado pelo Estado para administrar as disputas 

pela guarda de menores não promove espaços de efetiva participação destes sujeitos na 

descoberta dos seus interesses, revelando-se como uma prática de violência simbólica contra 

a criança e o adolescente.  

 

Palavra-chave: 

Direito da Criança e adolescente. Conflito. Parentalidade. Judicialização. Melhor 

interesse do menor. Participação infantojuvenil. Cultura jurídica. Adultocentrismo. 

Violência simbólica. 
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ACCESS TO JUSTICE AND JUVENILE PROTAGONISM IN A 

CUSTODY/ACCESS DISPUTE: THE SYMBOLIC VIOLENCE AGAINST THE 

JUVENILE IN PRACTICE COURT. 

 

 

ABSTRACT 

 

This essay integrates the research line access to justice in the Estácio de Sa 

University Master's Program. This study aims to explain the space occupied by the juvenile 

in a custody/access dispute. The purpose of this dissertation are not unveil the place occupied 

for the child in the legal discourse and legislation on the subject, but the legal practices 

developed in the field. Faced with a reality of judicialization conflict and state's obligation 

to ensure the best interest of the child, raises questions about access to justice provided to 

juvenile in a sharply adultocentric legal practices. For the unveiling these practices was used 

in the field analysis the participant objectification method formulated by Pierre Bourdieu, 

identifying the rituals not made explicit which exclude the juvenile from the decision-

making process who organizes the parenting. In this sense is expected to demonstrate the 

hypothesis that the procedure provided by the State to manage the dispute for custody of 

children does not promote spaces for effective participation of this subject in discovering 

their interests, revealing itself as a practice of symbolic violence against children and the 

teenager. 

 

Keyword:  

Child and Adolescent Rights. Conflict. Parenting. Judicialization. Best interest of 

the child. Juvenile participation. Judicial culture. Adultcentrism. Symbolic violence. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente dissertação objetiva esclarecer o espaço ocupado pelo menor1 nas ações 

de guarda e regulamentação de visita. Para tanto me debrucei sobre as práticas judiciais, com 

enfoque na garantia dos direitos da criança e do adolescente, interrogando em que medida o 

procedimento disponibilizado pelo Estado para administração do conflito sobre a 

parentalidade promove a participação infantojuvenil na construção da decisão e garante a 

prevalência de seus interesses. 

Trata-se de considerar o grupo social infantojuvenil enquanto atores sociais e arguir 

se as práticas do campo2 jurídico admitem esta categoria como protagonistas ou 

coadjuvantes. Empresta sentido à minha fala o movimento crítico da sociologia da infância 

que desvendou a figura do menor sob uma nova perspectiva.  

Impende observar que o Direito será compreendido neste trabalho como uma 

manifestação cultural da sociedade, portanto deve ser contextualizado e referenciado na 

                                                 
1 O termo menor para designar crianças e adolescentes no Direito foi semeado por legislações e doutrina 

positivista como o fito de representar uma categoria de sujeitos marginalizados e moralmente desviados, 

criminalizando a infância pobre do início da República. Em razão do seu uso inicial para designar crianças e 

adolescentes abandonados ou delinquentes, o termo restou estigmatizado após a vigência do Estatuto da 

Criança e Adolescente. Em geral, nas produções científicas nacionais deste ramo não encontramos o termo 

menor para designar o universo de sujeitos de direitos com menos de 18 anos por receio de emprestar conotação 

negativa à fala do autor.  Aqui, tal qual na produção sobre o tema realizada em outros países, utilizo o termo 

menor para designar a universalidade de sujeitos infanto-juvenis e não somente aqueles que praticam ato 

infracional ou encontram-se em situação de abandono. Meu objetivo com esta pequena transgressão é de 

contribuir para a desestigmatização do termo. 
2 Utilizo do conceito de campo formulado por Pierre Bourdieu. Campo é um espaço social restrito e 

relativamente autônomo aos demais microcosmos sociais, estruturado com regras, princípios e hierarquia 

próprios, construído por redes de relações desiguais entre seus membros numa espécie de jogo de disputa pelo 

poder. Estes membros compartilham um interesse em comum e uma cultura própria que só são percebidos por 

aqueles formados no campo.  Como os sujeitos inseridos no campo não possuem os mesmos recursos e não 

desempenham os mesmos papéis, há uma disputa pelo poder que irá definir o que é o campo. O que define 

espaços sociais de relações normatizadas enquanto campo são a presença de quatro elementos: uma relativa 

autonômica em relação à outros espaços do universo social, o reconhecimento da especificidade de suas regras 

e interesses por parte dos agentes do campo, que estes sujeitos queiram disputar pelo poder no interior deste 

campo e a criação de barreiras para que agentes estranhos ao campo ingressem ou influenciem no espaço 

restrito do campo. Cf. BONNEWITZ, Patrice. Primeiras lições sobre a sociologia de Pierre Bourdieu. 

Petrópolis: Vozes, 2003. O sociólogo francês, em uma das passagens em que ensaia uma definição de campo, 

afirma: “En términos analíticos, un campo puede definirse como una red o configuración de relaciones 

objetivas entre posiciones. Estas posiciones se definen objetivamente en su existencia y en las determinaciones 

que imponen a sus ocupantes, ya sean agentes o instituciones, por su situación (situs) actual y potencial en la 

estructura de la distribución de las diferentes especies de poder (o de capital) - cuya posesión implica el acceso 

a las ganancias específicas que están en juego dentro del campo- y, de paso, por sus relaciones objetivas con 

las demás posiciones (dominación, subordinación, homología, etc.). En las sociedades altamente 

diferenciadas, el cosmos social está constituido por el conjunto de estos microcosmos sociales relativamente 

autónomos, espacios de relaciones objetivas que forman la base de una lógica y una necesidad específicas, 

que son irreductibles a las que rigen los demás campos. Por ejempio, los campos artístico, reiligioso o 

económico obedecen a lógicas distintas”. BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loïc. Respuestas: por una 

antropología reflexiva. Cidade do México: Grijalbo, 1995, p.64. 
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sociedade a que se destinará. Com isto se abdica do caráter de universalidade e imanência 

humana das teorias jusnaturalistas que tanto impregnam a compreensão do que é o Direito, 

compreendendo o direito como ele de fato se manifesta na nossa experiência social.  

Por tal razão esta pesquisa dialoga de forma muito próxima com a sociologia e com 

a antropologia, tendo como referenciais as compreensões sobre a categoria infantojuvenil 

formuladas por Manuel Jacinto Sarmento e Manuel Pinto, a cultura jurídica e pluralismo 

ventiladas por Boaventura de Souza Santos, a noção de conflito compartilhada por George 

Simmel e Morton Deutsch, as descrições sobre a sociedade brasileira realizadas por Roberto 

DaMatta e a teoria do poder e sua violência simbólica de Pierre Boudieu.  

Tradicionalmente visto como um ser intelectualmente imaturo e incapaz de 

exprimir vontades ou construir percepções concretas de seu núcleo familiar, o menor passou 

a ser visto como um ator social nas últimas duas décadas, uma personalidade destacada de 

seus pais, que merecia tanto respeito quanto qualquer adulto. O direito acompanhou esta 

mudança de perspectiva e emprestou significativa importância a estes sujeitos sociais na 

expectativa de garantir-lhes sua condição de pessoas. 

Em razão de uma maior intervenção nas relações familiares pelo Estado, o direito 

da criança e do adolescente que se consagra após a constituição de 1988 é um misto de direito 

público e privado3. A criança e o adolescente não são mais objeto passivo na dinâmica 

familiar e na sociedade, passam a ser pessoas de igual dignidade à de seus pais e demais 

adultos.  

Neste diapasão as categorias de pai, mãe, filhos e seus respectivos papéis no 

microcosmo desta organização social e perante a coletividade foram sensivelmente 

alterados. A nova dinâmica na criação dos rebentos suscitou um estreitamento dos laços 

afetivos e a troca de papéis entre os sexos. Aquela habitual disciplina do exercício de guarda 

após a dissolução conjugal, na qual cabia ao pai uma burocrática visitação quinzenal, já não 

é de interesse de muitos genitores e mostrou-se catastrófica para o desenvolvimento 

psicossocial dos filhos.  

Diante destas circunstâncias, a regulamentação do exercício de guarda numa nova 

dinâmica familiar tem sido objeto de intensa disputa entre pais. Numa sociedade em que 

sobra disciplina jurídica sobre as relações e que assimila a sentença judicial como ato de 

nomeação4 que reconhecerá a razão e a vitória de um dos litigantes, a busca pela prestação 

                                                 
3 SOTOMAYOR, Maria Clara. Temas de direito das crianças. Coimbra: Edições Almedina, 2014, p.45. 
4 O ato de nomear significa o ato realizado por um sujeito que detém uma autoridade para especificar ou 
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jurisdicional se mostra como um sedutor meio de obtenção de uma posição superior na 

relação onde surgiu o conflito. 

O discurso oficial é de que nas ações de guarda deve-se privilegiar o interesse do 

menor. Contudo, diante da disputa instaurada e com as práticas comungadas pelos 

operadores do direito e pelos consumidores da prestação jurisdicional, o processo acaba se 

tornando instrumento de uma derriça acirradíssima entre genitores, um palco de acusações 

em que os menores são meros coadjuvantes.  

Esperando solucionar o insolucionável por eles, os genitores buscam no judiciário 

a administração deste conflito. Folclorizando o processo e deixando escapar toda a 

complexidade que envolve cada lide, os cidadãos buscam a prestação jurisdicional para 

encontrar confirmação e legitimação de suas posições. Este jogo de ganha-perde fica muito 

evidente em demandas que tratam de questões tão privadas como são as do direito de família. 

Como consequência desta postura propiciada pela cultura jurídica, a figura do menor é 

anulada, concentrando o debate nos interesses dos pais.  

E o judiciário, ignorando a disfuncionalidade desta dinâmica predatória, ainda 

alimenta este jogo através de suas práticas, seja pela atuação dos patronos que empregam 

discursos que fomentam ainda mais o litigio, até as já notórias decisões judiciais que, 

motivadas pela busca de uma verdade e pelo cumprimento de metas quantitativas, passam 

ao largo de solucionar de forma minimamente eficaz a questão ventilada nos processos. Os 

operadores do direito, sejam advogados, promotores ou magistrados, são condicionados pelo 

ensino jurídico à pensarem de maneira dicotômica e não enfrentarem a realidade social que 

envolve cada problema que lhes é apresentado. Ao pensar a celeuma somente na esfera do 

direito, ignoram-se questões paralelas que repercutem na dimensão jurídica da relação. 

A percepção de que este tipo de lide envolve questões que vão muito além da 

disputa jurídica e a constatação de que o raciocínio jurídico ordinário e os meios processuais 

de que dispomos são inaptos para lidar com este tipo de celeuma tem fomentado um 

questionamento sobre as práticas judiciárias envolvidas numa disputa de guarda. 

                                                 
designar algo ou alguém, atribuindo um tratamento diferenciado para este algo ou alguém. Nos empresta mais 

uma vez sentido a fala de Pierre Bourdieu ao definir o veredito do juiz como ato de nomeação: “forma por 

excelência da palavra autorizada, palavra pública, oficial, enunciada em nome de todos e perante todos: estes 

enunciados performativos, enquanto juízo de atribuição formulado publicamente por agente que actuam como 

mandatários autorizados de uma colectividade e constituídos assim em modelos de todos os actos de 

categorização, são actos mágicos que são bem sucedidos porque estão à altura de se fazerem reconhecer 

universalmente, portanto, de conseguir que ninguém possa recusar ou ignorar o ponte de vista, a visão, que 

eles impõem”. Cf. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Lisboa: Difel, 1989, 

p.236-237. 
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Em virtude destas considerações é que questionei qual espaço o menor ocupa no 

processo judicial que decide sobre sua guarda. O Estado tem o dever de promover o 

atendimento de seus interesses e o Direito disciplina uma série de obrigações neste sentido. 

Contudo, ao direcionar a atenção para as práticas judiciais verifiquei um descompasso entre 

a importância que é dada ao menor nos direitos materiais que lhes são específicos e a falta 

de mecanismos processuais que assegurem sua partição nos processos que decidem sobre os 

seus interesses.  

Como será explicitado nesta dissertação, a participação é uma dimensão da 

dignidade da pessoa humana. O Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a 

Convenção sobre os Direitos da Criança reconhecem o direito do menor participar e ser 

informado sobre os processos decisórios que podem influir em sua vida. Ora, nada mais 

sensato que ao se decidir sobre determinada situação a perspectiva do maior interessado seja 

incluída. Esta postura seria inquestionável se estivéssemos lidando com adultos. Inobstante 

isto, as relações de poder que permeiam a forma como lidamos com as crianças e adolescente 

parecem afastar esta premissa. 

O braço do Estado que pretende administrar conflitos, qual seja, o Poder Judiciário, 

se movimenta e se organiza com base em generalizações e preconceitos sobre a capacidade 

do menor, ignorando que para se tutelar interesses de menores é indispensável a 

compreensão da realidade singular daquela criança que se quer proteger, pois cada família é 

uma unidade orgânica que nem toda a normatização do direito consegue alcançar.  

Como então administrar um litígio e resguardar os interesses de uma criança se no 

Poder Judiciário não há espaço para a compreensão da realidade subjetiva e individual 

daquela criança e das regras de sua família?  

Embora a nossa legislação tenha em conta a questão da participação do menor, 

nossas instituições ainda possuem dificuldade em assimilar esta ideia. A família e a escola, 

duas principais instituições de referência no universo infantojuvenil, em sua maioria ainda 

cerceiam a livre manifestação, perpetuando a concepção de que o menor “não sabe o que 

fala”. O mesmo tom acompanha o judiciário brasileiro que ainda engatinha na promoção de 

espaços para que menores sejam adequadamente ouvidos e chamados a participar das 

decisões sobre suas vidas. 

Concentrarei a análise da referida questão nas disputas judiciais pela guarda de 

menores em razão da maior probabilidade de crianças e adolescentes transitarem em 

processos como estes do que se compararmos à outras demandas judiciais que tratem de seus 
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interesses.  

A restrição do objeto, num primeiro plano, foi motivada por questões quantitativas. 

Nem toda criança figurará em um processo judicial em condição de vítima ou menor infrator. 

Também é restrito o universo de menores figurando em ações que envolvam questões 

contratuais ou de responsabilidade civil. Porém há grandes chances de que transitem no 

judiciário em razão de disputas e desavenças entre seus pais pela guarda ou alimentos.  

As estatísticas corroboram a considerável probabilidade de um menor experimentar 

uma disputa pela guarda entre seus pais. Segundo pesquisa de Registro Civil realizada pelo 

IBGE5, com base em dados colhidos em 2013, dos 15.370 divórcios decretados por sentença 

judicial no Estado do Rio de Janeiro, 8.318 são de casais que possuem ao menos um filho 

menor, isso representa mais de 50% do total e cerca de 12.294 crianças se tivermos em conta 

a média de filhos por casal. Cabe notar que nesta porcentagem não estão incluídas as disputas 

pela guarda de pais que não são casados.  

Em dezembro de 2014 a 1ª Vara da Infância, da Juventude e do Idoso da Capital 

contava com um acervo de 25.814 processos6, se compararmos com as varas de família da 

capital, que contavam no mesmo período com um acervo de 42.2137 teremos uma quantidade 

significativa maior de menores transitando no judiciário em razão de disputas entre seus pais.  

Uma segunda motivação para a escolha deste campo se encontra no fato de que a 

sociedade, em especial os operadores do direito, não identificam nas práticas judiciais 

qualquer tipo de violência ao interesse do menor. Este trabalho pretende apresentar como 

tais práticas manifestas num litígio de guarda podem expressar uma violência simbólica8 

contra a categoria infantojuvenil.  

A realização de trabalho acadêmico relativo ao assunto a ser abordado nesta 

pesquisa científica auxilia a explicitar para aqueles indivíduos inseridos no sistema judiciário 

as suas práticas e formas de percepção quanto a prestação jurisdicional das lides que 

envolvem guarda de menores. As discussões que serão apresentadas permitem as reflexões, 

dos estudantes e operadores do direito necessárias ao denominado raciocínio jurídico e a 

uma melhor formação acadêmica. 

                                                 
5 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério do Planejamento. Estatísticas do 

Registro Civil. Rio de Janeiro, v.40, 2013. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2013/>. Acesso em: 13 mar. 2015. 
6 A informação do acervo até 31 de dezembro de 2014 encontra-se disponível no sistema justiça aberta 

disponibilizado no site www.cnj.jus.br 
7 Idem. 
8 O conceito de violência simbólica será apresentado no capítulo três deste trabalho. 
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Com o problema aqui ventilado pretende-se verificar como nossa sociedade e o 

Direito compreendem a criança e o adolescente, apontar a importância da participação 

infantojuvenil como forma de garantir sua dignidade e analisar o instituto da guarda e sua 

disputa pela via judicial.  

Diante das premissas que foram desvendadas nesta primeira fase do trabalho se 

tornou indispensável examinar a forma como o Estado administra os conflitos, avaliar o 

papel que o processo judicial ocupa na nossa cultura e questionar as formas de participação 

disponibilizadas pelo poder judiciário.  

 Por fim, pretende-se confrontar o que a produção teórica compreende sobre a 

cultura jurídica e o direito do menor com a descrição das práticas judiciais em ações de 

guarda. Deste confronto foi possível demonstrar que a prestação jurisdicional não atende 

adequadamente aos direitos das crianças e adolescentes em disputas de guarda. 

Pretende-se com este esforço de pesquisa comprovar minha hipótese de que o 

procedimento disponibilizado pelo estado para administrar as disputas pela guarda de 

menores não promove espaços de efetiva participação destes sujeitos na descoberta dos seus 

interesses, revelando-se como uma prática de violência simbólica contra a criança e o 

adolescente.  

Iniciei o trabalho traçando um panorama sobre a definição de infância e juventude 

e sua transformação de objeto de tutela dos pais em sujeito de direitos. Em seguida avaliarei 

a forma como nossa sociedade assimila esta mudança e a importância de se viabilizar a 

participação dos menores nas decisões sobre suas vidas como forma de garantir a sua 

dignidade e efetividade do princípio do melhor interesse, reitor das relações jurídicas com 

esta categoria.  

No segundo capítulo apresentarei o modo como o Estado administra os conflitos, 

os fatores culturais que levam o direcionamento das disputas para a via judicial, bem como 

descreverei a cultura jurídica produzida enquanto fenômeno da apropriação pela nossa 

sociedade do conteúdo do ordenamento jurídico nacional. Encerrarei este capítulo abordando 

a judicialização das disputas parentais. 

No último capítulo deste trabalho descreverei as práticas judiciais despontadas em 

ações de guarda na comarca da capital do Rio de Janeiro e a violência cometida contra o 

menor viabilizada por estas práticas. 

Do ponto de vista metodológico, trabalho com o procedimento da objetivação 
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participante9 formulado por Pierre Bourdieu. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa com 

esteio nos métodos próprios da sociologia e da antropologia, sendo eu também uma agente 

do campo que comunga destas práticas no ofício da advocacia que abracei há 6 (seis) anos, 

se fez imperioso um exercício de afastamento e questionamento sobre os hábitos e 

comportamentos deste espaço social para que minha fala como pesquisadora não fosse 

influenciada por minha compreensão como agente do campo. 

Há que se fazer uma brevíssima diferenciação entre o método antropológico da 

observação participante e a objetivação participante sugerida pela sociologia reflexiva de 

Pirerre Bourdieu. Para o sociólogo não é possível ao pesquisador abolir seus pré-conceitos 

com a simples observação, se colocando na posição do sujeito observador imparcial que 

poderá vivenciar e avaliar objetivamente seu objeto observado. 

Observação participante seria uma imersão ficcional num meio estranho, ignorando 

que o pesquisador é também produto do mesmo meio que influencia seu objeto. Portanto a 

observação participante não permite a relativização e a dúvida sobre o modo de aproximação 

entre o sujeito cognoscente e o objeto da pesquisa, como se fosse magicamente possível ao 

observador se retirar da realidade que provê as condições sociais de possibilidade da relação 

entre observador e o objeto. 

De outra via o método da objetivação participante permite observar o fenômeno 

estudado e analisar esta observação e não simplesmente o objeto, avaliando também a 

percepção e a subjetividade do pesquisador que impregna o ato de observar. Numa etnografia 

reflexiva o pesquisador tem condições de reconhecer suas categorias de entendimento sobre 

o objeto, as motivações de seu trabalho e assim controlar as influências que tais distorções 

podem produzir no resultado da pesquisa.  Em sendo assim se objetiva o objeto de pesquisa 

e a relação epistêmica do sujeito cognoscente com o objeto.  

Em razão do meu duplo pertencimento ao campo, como advogada e como 

pesquisadora, se fez necessário um exercício de estranhamento das práticas e categorias por 

mim comungadas como agente do campo. E este estranhamento foi igualmente duplo no 

sentido de que procurei desnaturalizar as práticas realizadas como advogada e relativizar 

também as categorias com que a pesquisa jurídica habitualmente trata o meu objeto de 

                                                 
9 A objetivação participante vai além da mera observação, posto que pressupõem o rompimento do pesquisador 

com o seu interesse e representações sobre o objeto. Nas palavras de Bourdieu “para se estar em estado de 

operar uma objectivação que não seja a simples visão redutora e parcial que se pode ter, no interior do jogo, de 

outro jogador, mas sim a visão global que se tem de um jogo passível de ser apreendido como tal porque se 

saiu dele”. Cf. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Lisboa: Difel, 1989, p. 

58 
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estudo, pondo assim uma dúvida radical sobre a forma como a prática jurídica e o estudo 

acadêmico do direito compreendem a participação infantojuvenil.  

Foi preciso então tornar estranho o que me é próximo, desnaturalizar concepções a 

que eu estava profundamente aderida, desvendando toda uma realidade que eu ignorava. 

Este exercício de estranhamento e exotização da realidade que tanto eu como meu objeto 

estamos inseridos só foi possível através desta sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu. Para 

que o meu leitor possa experimentar esta relativização é que o capítulo introdutório da 

dissertação apresentará uma percepção da categoria infantojuvenil que é estranha para 

grande maioria dos profissionais do Direito, sejam pesquisadores ou operadores das práticas 

jurídicas.  

Tais atividades de pesquisa e de operadora das práticas jurídicas foram 

desempenhadas em paralelo o que me permitiu recolher expressivo material com a simples 

observação participante e, a partir desta observação, retirei-me totalmente do campo, naquele 

exercício de estranhamento, me utilizando de um instrumental teórico e metodológico que 

permitiu colocar em dúvida todos os meus preconceitos sociocognitivos.  

Este esforço de pesquisa foi empreendido nos últimos 12 (doze) meses através de 

observações em reuniões dos programas de orientação sobre a parentalidade realizadas pelo 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e em audiências realizadas em processos de 

disputa pela guarda de menores que me permitiram produzir diversas notas de campo 

descrevendo a experiência e gravações em áudio. A pretensão de tal observação era 

identificar a dinâmica institucional e os comportamentos dos agentes. 

O acesso a estas práticas também se deu através de entrevistas em profundidade 

semi-estruturada10 com magistrados e não estruturadas com advogados e partes com o intuito 

de acessar o discurso de diferentes atores sobre suas experiências, perspectivas e interesses. 

Acompanhei especialmente o trabalho realizado pela magistrada titular da 1ª Vara de Família 

da Barra da Tijuca e os sujeitos que experimentaram seu projeto de Orientação Familiar por 

ter ela uma percepção muito singular sobre o papel do judiciário e os meios para a 

administração de conflitos envolvendo interesse de menores. Meu objetivo com as 

                                                 
10 As entrevistas podem ocorrer de forma estruturada, semi-estruturada ou não estruturada. A não estruturada 

é aquela que não possui roteiro ou perguntas pré-definidas, fluindo livremente conforme os assuntos forem 

surgindo. A semi-estruturada é aquela que possui um roteiro e perguntas já definidas, mas que está aberta à 

alterações de acordo com a dinâmica estabelecida na entrevista. Em derradeiro a estruturada, que segue um 

questionário fechado e com perguntas iguais para todos, de modo que se possa estabelecer uma comparação 

entre os entrevistados. Cf. MANZINI, Eduardo J. A entrevista na pesquisa social. Didática, São Paulo, v. 

26/27, p.149-158, 1990, p.154-155. 
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entrevistas era de identificar a posição que os menores ocupavam na fala dos agentes do 

campo e como enxergavam a judicialização do conflito.  

Realizei também uma análise de autos de processo de guarda litigiosos em que atuei 

ou que me foram disponibilizados por outros advogados num exercício de estranhamento do 

meu próprio comportamento como advogada com intuito de identificar a subjetividade da 

minha prática como operadora e os pontos de compartilhamento de hábitos e noções com 

outros agentes do campo. Do universo de casos avaliados existiam desde ações de guarda 

em que as partes lograram êxito em compor acordos ainda nas fases iniciais do processo até 

ações que só alcançaram seu fim pela sentença, sendo bastante eclético o universo de acordos 

estabelecidos e os momentos processuais em que foi alcançado o fim do processo. De 

comum a todos os casos foi a nula ou ínfima participação das crianças e adolescentes 

envolvidos na construção da decisão sobre a regulamentação da guarda. 

Complementado estes dados, utilizei estatísticas produzidas pelo CNJ, IBGE e 

FGV-Direito sobre o número de ações de guarda, a percepção coletiva sobre o poder 

judiciário e o cumprimento das leis e a distribuição da guarda entre os genitores.  

De outra via, surgiu a oportunidade de distribuir um questionário aberto para o 

público em geral, contendores ou não em ações de guarda, questionando seu 

autorreferenciamento sobre a condição de pessoa. O questionário foi submetido à 115 

entrevistados, homens e mulheres, entre 20 e 70 anos, de diversas faixas de renda e graus de 

instrução, que responderam à pergunta: quando utilizam o termo “desde que me entendo por 

gente”, qual é a sua referência? Meu objetivo com este questionamento foi o de comprovar 

que os sujeitos sociais se excluem, em alguma fase de suas vidas, da condição de pessoas. 

As informações sobre as partes envolvidas foram mantidas em sigilo, tendo em 

conta que se tratam de processos que tramitam sob segredo de justiça (art.155, II do CPC e 

art.189, II do NCPC). Outrossim, as questões quantitativas nas entrevistas e observações 

foram descartadas, posto que meu objetivo foi o de descrever as práticas pelo encontro da 

reprodução de um determinado comportamento observado e não a medida desta repetição.  

Neste percurso foram fundamentais as reuniões do Grupo de Pesquisa Núcleo de 

Estudos em Direito, Cidadania, Processo e Discurso do Programa de Pós-graduação em 

Direito da Universidade Estácio de Sá e a partilha de reflexões sobre uma nova forma de 

pensar o direito, para um conhecimento mais aprofundado sobre como ele de fato se 

manifesta em nossa sociedade. O referencial compartilhado pelos componentes do grupo me 

permitiu vislumbrar o direito como um fenômeno social contextualizado.  
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Este foco na reavaliação de minhas perspectivas sobre os objetos de estudo me 

motivou a buscar uma compreensão sobre a categoria infantojuvenil estranha a que assumia 

quando da escolha de meu objeto. Esta postura foi fundamental para que pudesse valorizar 

a criança como sujeito de direito, descobrindo uma dimensão desta categoria que antes 

desconhecia. Espero que o produto do meu esforço de pesquisa possa provocar a mesma 

mudança nos leitores.   
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CAPÍTULO 1 – CRIANÇA, SUJEITO DE DIREITOS E OBJETO DE DISPUTA 

 

"As crianças não são propriedade de ninguém, não 

são propriedade nem dos seus pais, nem da 

sociedade” 

Bakunin 

 

1.1 A construção da nossa infância e juventude 

A primeira e mais importante diligência daqueles que querem adentrar no universo 

dos direitos das crianças e adolescentes é o reconhecimento que estamos lidando com as 

categorias sociais infância e juventude, grupos destacados na estrutura de uma sociedade que 

merecem ser reconhecidos, respeitados como atores sociais e compreendidos não mais como 

coadjuvantes ou cidadãos de segunda hierarquia11.  

A infância e a juventude são categorias12 na estrutura social, ou seja, representações 

simbólicas dos comportamentos e atributos característicos do grupo que a sociedade 

considera infantojuvenil. Todos transitamos por um período de nossas vidas nesta categoria, 

que por sua vez recebe continuamente as gerações. Enquanto categorias, embora perenes, 

estão sujeitas a mudanças em seus valores e configurações. 

Em sendo assim, devemos partir da premissa de que infância e juventude são 

conceitos historicamente construídos, influenciados por experiências culturais, políticas e 

econômicas de uma dada sociedade e em uma determinada época. 

De outra via, os sujeitos criança e adolescente são manifestações individuais, 

transitórias e heterogêneas. Ainda que sejam múltiplas as suas experiências individuais, estes 

sujeitos serão sempre impactados pelos valores que as categorias infância e juventude 

possuem como parâmetros13.  

É muito sedutor empreendermos um caminho oposto e nos esquecermos destas 

premissas, reproduzindo a falsa compreensão de que criança é um conceito universal e 

atemporal. Porém, uma breve mirada para as sociedades ao nosso lado e para o nosso passado 

                                                 
11 SOTOMAYOR, Maria Clara. Temas de direito das crianças. Coimbra: Edições Almedina, 2014, p.43. 
12 “Categorial social é um conjunto de pessoas que têm o mesmo STATUS social, tais como “mulher”, 

“gerente” ou “estudante universitário”. Embora os membro da mesma categoria social possam, como resultado, 

compartilhar das mesmas características, como crenças e valores, elas não identificam necessariamente a 

categoria como uma entidade significativa à qual pertencem.” JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: 

guia prático da linguagem sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997, p.33. 
13 QVORTRUP, Jens. A infância enquanto categoria estrutural. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 

36, n.2, p. 631-643, maio/ago. 2010. 
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nos libertam deste preconceito.  

Ao abraçar esta proposição haverá condição de analisarmos os conceitos aplicados 

em nossa realidade e relativizarmos suas definições, proporcionando uma compreensão 

contextualizada e profunda dos valores e paradigmas que estruturam a vida destas pequenas 

pessoas. 

Aliás, a qualidade de pessoa é empregada de forma escassa em nossa sociedade 

quando nos referirmos à menores de idade, especialmente para aqueles pré-púberes. Que 

seja exatamente este o nosso ponto de partida para uma reflexão.  

Para a Direito pessoa é todo o ser titular de direitos e deveres. A pessoa é então um 

ser genérico com aptidão para adquirir direitos e deveres, sinônimo de sujeito de direitos.  

Em sendo assim, esta concepção de pessoa é excludente, posto que um ser só é alavancado 

à categoria de pessoa quando o ordenamento jurídico lhe reconhece direitos e obrigações, 

especialmente os direitos da personalidade ligados à sua integridade física, moral e 

intelectual. 

Embora hoje no nosso ordenamento pátrio as crianças e adolescentes sejam 

considerados pessoas, conforme expressamente previsto no art. 2º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente, esta nem sempre foi a realidade.  

Nos primórdios do modelo ocidental de sociedade e família, as fases da vida de um 

homem não estavam atreladas a etapas biológicas, mas sim à sua função social14. A infância 

compreendia o período em que o homem ainda era dependente de alguém. Até ser 

independente, o homem tinha pouca importância para a sociedade, não merecendo atenção 

ou cuidados especiais. As crianças e adolescentes, por serem subordinados, não eram sujeitos 

de direito e tinham suas vidas e interesses atrelados aos interesses de seus tutores, que 

poderiam dispor dos menores assim como lidavam com suas coisas.  

Pelo Estado, os menores eram submetidos às mesmas leis dos adultos, sem distinção 

quanto à punição na hipótese de delitos, no desempenho de atividades laborais e sem amparo 

a estes indivíduos em razão da particularidade de suas compleições física e psicológica nesta 

fase da vida.  

Com a sedimentação da moralidade cristã, ao final do século XVIII a criança 

sobrevém como objeto de interesse social. A infância passa a ser concebida como uma fase 

particular, com características próprias, e as crianças como seres morais e biologicamente 

                                                 
14 ARIES, Philippe. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1981, p. 29. 
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inacabados, que precisam ser moldados e amparados15. A criança era um ser imaturo e 

incapaz, cabendo à família e à escola garantir sua formação como homens honrados e 

racionais. Todavia ainda permanecia a característica da subordinação que beirava à servidão, 

negando a condição de pessoa aqueles que ainda não haviam alcançado a vida adulta. 

É também neste período que a definição do fim da infância e do início da vida adulta 

passou a ser estabelecida por atributos cronológicos. Vemos a infância ser definida como o 

período que compreende do nascimento até por volta de 9 ou 14 anos de idade. A seguir a 

adolescência até que o indivíduo alcançasse a vida adulta, o que ocorria entre os 20 ou 24 

anos. A variação do marco cronológico dependia dos padrões culturais e políticos de cada 

sociedade, tal como ocorre nos dias atuais.  

De acordo com o historiador Philppe Aries16, a crescente rigidez na 

correspondência entre idade e a classe na educação é que disseminou a importância dos 

marcos cronológicos para a definição das fases da vida e suas características próprias. Como 

o modelo pedagógico europeu era o paradigma para o sistema de ensino em tantas outras 

sociedades, os conceitos de infância, adolescência e vida adulta, passaram a ser 

inexoravelmente atrelados às fases na educação de uma pessoa e seus correspondentes 

marcos cronológicos.   

Embora boa parte das sociedades ocidentais já compreendessem até o final do 

século XIX que crianças e adolescentes tinham características e aptidões próprias a estas 

fases da vida, a importância dada a estes indivíduos residia no fato de que representavam o 

futuro de suas famílias e da sociedade. Portanto, estes sujeitos ainda não eram um fim em si 

mesmos, só possuíam apreço na medida em que eram promessas a serem cumpridas dos 

interesses de seus tutores. Logo, estes indivíduos não eram autônomos e sujeitos de direitos, 

mantendo-se forte importância à subordinação para a definição destas fases da vida, o que 

lhes impedia alcançar a categoria de pessoas. 

Até o século XX a criança era objeto de interesse e alvo de proteção especial para 

suas famílias, a Igreja e as escolas. Contudo, somente nas primeiras décadas daquele século 

é que a tutela das crianças deixa de ser uma questão privada e passa a ser uma questão de 

políticas públicas, promovendo estes indivíduos à categoria de sujeitos de direito e, portanto, 

de pessoas.  

Em 1923 temos a primeira Declaração Internacional sobre os Direitos da Criança, 

                                                 
15 Ibid, p.163 
16 Ibid, p.176-177. 
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conhecida por Declaração de Genebra, que nos apresenta de forma bastante genérica os 

deveres de proteção da sociedade para com os menores. Em 1959 temos a Declaração 

Universal dos Direitos das Crianças promovida pela UNICEF, onde já encontramos direitos 

específicos que regulamentam a educação, assistência material e moral, afetividade e 

desenvolvimento saudável, mas os interesses dos menores ainda são atrelados aos interesses 

de seus tutores17 e as prestações positivas a serem realizadas pelo Estado ainda são 

incipientes. Ao final daquele século, em 1989 a ONU estabelece a Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, reconhecendo pela primeira vez a autonomia destes sujeitos 

como indivíduos distintos e não subordinados aos interesses de seus pais. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança (CDC) estabeleceu fundamentalmente 

três categorias de direitos garantidos aos menores: os direitos de proteção, os de provisão e 

os direitos de participação18.  A primeira categoria refere-se aqueles que visam protegê-los 

da discriminação, exploração, abuso sexual e físico, do conflito e garantir-lhes nome e 

nacionalidade. A segunda abrange a saúde, assistência social, educação, alimentação, 

habitação, lazer e cultura, entre outros direitos sociais. Por fim, a última categoria traz à baila 

a questão da sua participação nas decisões que afetam a sua vida, bem como sua atuação na 

comunidade em que está inserido. A CDC serviu de marco e modelo para vários 

ordenamentos nacionais no que se refere à introdução da criança como sujeito de direitos.  

No Brasil, antes de 1830 não havia qualquer menção em leis à crianças e 

adolescentes. O Código Penal deste ano e o que se seguiu (1890) foram os primeiros a definir 

menoridade para fins de imputação criminal inaugurando a Doutrina do Direito Penal do 

Menor19. Para além da questão cronológica, era ventilada a questão do discernimento sobre 

a prática de determinado ato, criando uma espécie de imputabilidade relativa aos maiores de 

9 anos e menores de 14 anos, a depender da sua capacidade de compreensão sobre seus atos.  

Ao início do século XX, reproduzindo o já secular interesse pelos costumes 

europeus e americanos, foi introduzida na legislação pátria a matéria da proteção e 

assistência aos menores com o Decreto n° 17.943-A de 1927, conhecido como Código de 

Menores. 

                                                 
17 O princípio VII da referida declaração define que “o interesse superior da criança deverá ser o interesse 

diretor daqueles que têm a responsabilidade por sua educação e orientação; tal responsabilidade incumbe, em 

primeira instância, a seus pais.”  
18 PINTO, Manuel. A infância como construção social. In: PINTO, Manuel e SARMENTO, Manuel Jacinto 

(coord.). As crianças: contexto e identidades. Braga: Universidade do Minho, 1997, p33-73. 
19 PEREIRA, Tânia da Silva (coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999, p.11. 
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Todavia, o alvo desta legislação não eram todas as crianças e adolescentes 

brasileiros, mas somente aqueles menores marginalizados, desassistidos moral e 

materialmente pelos seus pais. O Estado, diante da omissão dos tutores naturais, assume 

então a obrigação de assistir essas crianças e adolescentes. 

Para além de qualquer fim humanístico ou proteção dos interesses destes menores 

que esta legislação pode representar, o que o Estado pretendida com o Código de Menores 

de 1927 era resolver uma questão de segurança pública20. A presença de menores infratores 

nas ruas de grandes centros urbanos era um fenômeno latente desde a proclamação da 

República. A elite política considerava que estes indivíduos prejudicavam o projeto de 

modernidade e desenvolvimento do país. O Estado considerou então que a maneira mais 

adequada de lidar com isto seria a prevenção da criminalidade através de um programa de 

educação e assistência a estes menores filhos de famílias que eram consideradas moralmente 

falidas, omissas ou vistas como maus exemplos para a infância. 

É neste diapasão que a criança ganha cena na legislação brasileira. O Estado só 

tinha obrigações para com crianças e adolescentes infratores ou na condição de desamparo 

material e moral. Para as outras o então pátrio poder tinha autonomia para lidar com seus 

interesses e necessidades, sendo despicienda a interferência do Estado. 

Com o início do Estado Novo as intervenções estatais se estenderam. O governo 

varguista com sua política paternalista determinou na Constituição de 1934 restrições ao 

trabalho de menores21 e estabeleceu o ensino primário público, gratuito e obrigatório para 

todos. No mais, mencionou em seu art.13822 a obrigação do Estado de amparar a infância e 

proteger a juventude de interferências negativas ao seu desenvolvimento, mantendo o tom 

do Código de Menores. 

A Constituição de 1937 permitiu um aumento gradativo da interferência do Estado 

nas relações familiares ao abrir portas para a atuação estatal na defesa da saúde e da proteção 

infantojuvenil. Em seu art. 12723 determina que o Estado pode intervir nas relações 

                                                 
20 LONDONO, Fernando Torres. A Origem do Conceito Menor. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História da 

Criança no Brasil. São Paulo: Contexto, 1991, p.129-145. 
21 Artigo 121, d) proibição de trabalho a menores de 14 anos; de trabalho noturno a menores de 16 e em 

indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a mulheres 
22 Artigo 138 - Incumbe à União, aos Estados e aos Municípios, nos termos das leis respectivas: c) amparar a 

maternidade e a infância; e) proteger a juventude contra toda exploração, bem como contra o abandono físico, 

moral e intelectual. 
23 Art 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado, 

que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso 

desenvolvimento das suas faculdades. O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude 

importará falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o dever de provê-las do 
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intrafamiliares para proteger o interesse de crianças e adolescentes. Ainda que não se tenham 

elencados direitos às crianças, já há uma previsão de que são merecedores de cuidado e de 

garantias especiais, assumindo o Estado papel de protetor diante não só da omissão, mas 

também da negligência daqueles que detém o pátrio poder.  

A obrigação de amparo à infância e o dever de prover ensino primário gratuito 

foram mantidos na Constituição de 1946. Durante o período da ditadura militar, as mesmas 

bases de amparo e proteção foram conservadas na Constituição de 1967, com a nota de 

distinção de que agora a questão dos menores era tratada com base na doutrina de segurança 

nacional24, princípio que fundamentava as ações militaristas. 

Conforme previa o art. 16725 da referida Carta Constitucional, a lei especial nº 

6.697/79, conhecida como Código de Menores, passou a disciplinar a atuação do Estado nas 

políticas públicas de assistência aos menores em situação irregular, iniciando a Doutrina 

Jurídica da situação irregular26.   

Mais uma vez a atenção do Estado se voltava somente às crianças e adolescentes 

desassistidos material ou moralmente e aos delinquentes, sem nada dispor sobre o direito 

daquelas que não se enquadravam nestas categorias. Basicamente as obrigações dos pais 

eram de garantir a subsistência, a saúde, a educação e um ambiente familiar moral para a 

criança. Caso os genitores falhassem o Estado poderia intervir para proteger o menor destas 

patologias sociais. 

A grande virada no status jurídico do menor se dá com a redemocratização. Com a 

Constituição de 1988 as garantias de proteção e direitos das crianças e adolescentes passam 

a ser de responsabilidade do Estado, da sociedade e da família solidariamente. Os menores 

tutelados pela nova constituição não se limitam aos infratores e abandonados, mas todas as 

crianças e adolescentes. Assim, a nova Constituição para além de um leque mais abrangente 

de direitos, alcança toda a amplitude da categoria dos sujeitos infantojuvenis.  

                                                 
conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação física e moral. 
24 A grossíssimo modo, a doutrina de segurança nacional, de origem americana, conteúdo totalitário e 

concepção positivista, fundada num contexto de bipolaridade política da Guerra Fria, compreendia que as 

sociedades devem funcionar de forma harmônica e que qualquer elemento desviante que embaraçasse o 

atendimento das finalidades desta sociedade deveria ser erradicado. O projeto que rege a sociedade emana não 

da sociedade civil, mas sim do Estado, que se coloca como elemento superior e soberano. De acordo com esta 

lógica, não há espaço para conflitos ou comportamentos desviantes dos paradigmas estabelecidos pelo Estado. 

Em sendo assim, questões de legalidade e direitos fundamentais eram suprimidas diante dos fins maiores 

desenhados por este Estado soberano. 
25 Art. 167 - A família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos; § 4º - A lei 

instituirá a assistência à maternidade, à infância e à adolescência. 
26 PEREIRA, Tânia da Silva (coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999, p.12. 
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Inaugura-se com esta carta constitucional a Doutrina da Proteção Integral27, 

prevendo o tratamento jurídico de todas as crianças e adolescentes como pessoas, portadoras 

de direitos fundamentais tais quais os adultos e merecedores de especial tutela por parte de 

todos os elementos da sociedade, como um dever social. O menor deixa de ser, ao menos no 

universo jurídico, uma tabula rasa na qual o mundo adulto irá imprimir características e 

comportamentos, passando a se constituir como um sujeito autônomo e individualizado em 

face de sua família, sociedade e Estado. 

Em 1990 entra em vigência o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 

8.069/90) alterando as políticas públicas de proteção aos menores que até então tinham como 

foco o controle e a repressão. O Estado, a sociedade e a família passam a promovedores dos 

potenciais que os futuros adultos guardavam em si, respeitando e protegendo a condição 

física e psicológica que os pequenos cidadãos ostentam.  

O código civil de 2002 veio eliminar em definitivo a figura jurídica do pátrio poder 

definida no capítulo VI do livro V do código civil de 1916 que conferia autoridade superior 

ao marido na criação dos filhos, substituindo-a pelo poder familiar. Com estas mudanças os 

genitores, em conjunto, têm o direito-dever de criar os filhos. Mais do que distribuir o poder 

de educar e cuidar do menor entre os genitores, o poder familiar deixa de ser uma simples 

expressão de um direito dos pais, manifestando-se como um poder que deve ser exercido no 

interesse do menor. 

Com estas proposições, a Constituição de 1988 e a legislação que dela decorre sobre 

a proteção dos direitos das crianças e adolescentes, levanta-se a cortina do pátrio poder e a 

subordinação dos interesses dos menores aos de seus pais que ela ocultava. As relações 

intrafamiliares entre adultos e menores passam a ser questão de direito público, devendo 

Estado e Sociedade assistirem todos e em qualquer condição, com a primazia de seus 

interesses em relação aos de seus pais ou tutores.  

Importante considerarmos que embora o menor seja sujeito de direitos tal qual um 

adulto, ele não possui a mesma amplitude de direitos que um adulto ostenta. Contudo tal 

limitação não o qualifica como um sujeito numa condição jurídica ou posição moral inferior. 

Nos socorrendo da filosofia moral podemos identificar três teses sobre as quais se assentam 

o tratamento diferenciado que é dispensado ao menor como sujeito moral28 e que serviram 

                                                 
27 PEREIRA, Tânia da Silva (coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999, p.14. 
28 BRENNAN, Samantha. The moral status of children: Children's rights, parent's rights, and Family Justice. 

Social Theory And Practice, Florida, v. 23, n. 1, p.1-26, mar. 1997. 
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de base para a Doutrina da Proteção Integral. 

A primeira tese afirma que crianças devem ser consideradas como agentes morais 

e suas reivindicações não devem ser desconsideradas somente porque são crianças. Isso não 

significa que tenham os mesmo direitos e deveres do adulto, mas que merecem consideração 

independente da questão etária, porque são pessoas tal qual um adulto. Em sendo assim, os 

seus direitos fundamentais emanam da sua condição moral de pessoa e esta não pode ser 

negada ou restringida.  

Já a segunda tese se assenta no fato de que quando nos tornamos adultos validamos 

retroativamente a noção de que crianças não podem fazer tudo que adultos fazem por uma 

questão de limitação física, psicológica e por um equilíbrio na organização social. Ao 

acumularmos experiências e nos assentarmos nas relações sociais reconhecemos como 

legítimos os limites e o tratamento diferenciado que dispensamos ao menor e que os impede 

de praticar atos que são restritos aos adultos. 

Estas duas primeiras teses se compatibilizam se o tratamento desigual não incidir 

sobre os direitos que são agregados ao menor em razão de sua condição de pessoa, ou seja, 

os direitos humanos. Restrições a outros direitos que são agregados à pessoa em razão de 

qualidades e condições que vá apresentando ao longo da vida não são vistas como uma 

violação à igualdade de tratamento, posto que nas características que o menor compartilha 

com o adulto tem seus direitos igualmente tutelados. A tese do tratamento desigual permite 

a negativa de direito à categoria infantojuvenil não pela simples questão etária, mas por não 

possuir determinada condição que a torna titular de um direito civil.  

O reconhecimento da limitada capacidade cognitiva e escasso acúmulo de 

experiências do menor é a fonte da terceira tese que reconhece como legitimo, porém 

limitado, o poder discricionário dos pais sobre os filhos. A criança deve ser protegida de 

realizar equívocos e deve ser assistida para satisfazer suas necessidades, cabendo aos pais 

dirigirem seus interesses desde tarefa diárias até decisões importantes.  

Contudo este poder deve ser administrado em favor dos filhos, na medida em que 

os pais e tutores têm o dever de não violar os direitos fundamentais dos filhos, de prevenir 

que terceiros os violem e de atuar na promoção dos interesses destes menores. Portanto a 

discricionariedade dos pais se limita a como promover o interesse do menor. 

Diante de todo o exposto é possível afirmar que crianças e adolescentes, embora 

não possuam a mesma amplitude de direitos de um adulto, não tem seus atributos jurídicos 

à mercê de seus pais e tutores. Justamente por lhes ser reconhecida a condição de sujeito de 
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direitos, as relações familiaries são hoje mais públicas do que nunca, sendo permitido ao 

Estado e à sociedade imiscuir na vida privada de uma família se de alguma forma o interesse 

de um menor estiver sendo prejudicado. O menor ganhou a cena na nossa sociedade e sua 

relação com o adulto não é mais pautada na subordinação, mas no respeito mútuo entre 

pessoas.  

 

1.2 Achando que é gente 

A Doutrina da Proteção Integral da criança e do adolescente representou um 

importante marco no reconhecimento, ao menos jurídico, destes sujeitos como pessoas, seres 

autônomos, com interesses e direitos individuais que merecem atenção e proteção de toda a 

sociedade e do Estado. 

Como já explicitado, a sua caracterização como sujeito de direito passa pela 

garantia de direitos ligados à proteção, provisão e participação. A nossa dignidade passa pela 

garantia destas instâncias29. O homem deve estar protegido contra a arbitrariedade e os 

impulsos predatórios de outros homens, deve ser provido ou ter meios para prover sua 

subsistência e deve ter a possibilidade de expressar a singularidade de suas vontades e assim 

se reconhecer, numa construção relacional com outros homens, enquanto pessoa.  

A dignidade da pessoa humana tem uma dimensão intersubjetiva e relacional de tal 

modo que sua garantia depende do reconhecimento pelos outros desta condição. A sociedade 

e o Estado reconhecem os sujeitos sociais como iguais em dignidade e direitos fundamentais, 

instituindo uma ordem jurídica que se assenta na obrigação primordial de respeito pela e 

entre as pessoas. 

Outrossim a dignidade da pessoa humana é que impede que a instrumentalização 

dos sujeitos30. Seguindo a matriz filosófica kantiana, sendo o homem um fim em si mesmo, 

a dignidade impede que um sujeito utilize outra pessoa para concretizar sua exclusiva 

                                                 
29 Cf. SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídicoconstitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, n. 09, 

p.361-388, jan/jun. 2007. O autor nos empresta esta compreensão com sua definição de dignidade da pessoa 

como “a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de 

direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 

e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em 

comunhão com os demais seres humanos” (p.383). 
30 SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídicoconstitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, n. 09, 

p.361-388, jan/jun. 2007. 
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pretensão. Portanto, em razão da sua dignidade o sujeito social está protegido de sua 

coisificação, sendo-lhe resguardado o direito de se autodeterminar, ainda que concretamente 

não possua aptidão para agir autonomamente31.  

É esta compreensão da dignidade que empresta sentido a afirmação de que a criança 

e o adolescente só são pessoas na medida em que libertados da vontade dos adultos, 

reconhecendo-os como atores sociais, com perspectivas e uma cultura própria32, interagindo 

em igual condição com os adultos na construção da realidade. Portanto ao menor, na 

condição de pessoa, devem ser garantidas estas três esferas de direito, sob pena de ao não 

viabilizá-las se estar negando a plenitude destes sujeitos como indivíduos e sua dignidade.  

As crianças desenvolvem perspectivas próprias sobre o mundo e dinâmicas de 

interação com os adultos e outras crianças que são tão significativas e importantes quanto os 

paradigmas morais herdados dos adultos. Em sendo assim, dentro das limitações inatas à 

esta fase da vida, o menor tem condições de manifestar racionalmente opinião e competência 

para influenciar a construção de significados do mundo onde vive33. 

A percepção da realidade pela criança é criada num universo adulto, mas com um 

filtro formados pelos conceitos e abstrações próprios do mundo da criança. Em sendo assim, 

a forma como a criança se posiciona e interage é reflexo da sua apropriação da experiência 

através de categoria não só próprias como também aquelas apropriadas do mundo adulto e 

reinterpretadas34. Descobrir estas categorias e estes processos de interação nos permite 

compreender como o menor vê seu mundo, o que é relevante para compreendermos quais 

são seus interesses.  

Do contrário, não enxergar as suas experiências sociais sob seus particulares pontos 

de vista e o papel que desempenham na sociedade, é negar-lhes a condição de sujeitos ativos, 

                                                 
31 Sobre este ponto SARLET argumenta: “esta liberdade (autonomia) é considerada em abstrato como sendo a 

capacidade potencial que cada ser humano tem de autodeterminar sua conduta, não dependendo da sua efetiva 

realização no caso da pessoa em concreto, de tal sorte que também o absolutamente incapaz (por exemplo, o 

portador de grave deficiência mental) possui exatamente a mesma dignidade que qualquer outro ser” SARLET, 

Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão 

jurídicoconstitucional necessária e possível. Revista Brasileira de Direito Constitucional, São Paulo, n. 09, 

p.361-388, jan/jun. 2007, p.368 
32 A cultura infantil é um processo de socialização de sistemas de representações que as crianças fazem sobre 

si, sobre outras crianças e sobre os adultos, formadas por códigos compartilhados que permite os sujeitos 

interagirem socialmente. Neste processo as crianças não se limitam a reproduzir os significados que são 

recebidos dos adultos, elas resistem, reinterpretam e negociam representações que lhes são próprias. Cf. 

SARMENTO, Manuel Jacinto. Imaginário e culturas da infância. Cadernos de Educação, Pelotas, v. 12, n. 

21, p. 51-69, 2003. 
33 TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, cosmopolitismo 

infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. 2007. 415 f. Tese 

(Doutorado) - Curso de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007. 
34 Idem. 
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objetificando-os com uma cultura adultocêntrica35 que não reconhece a autonomia e a 

particularidade da cultura infantil, negando assim sua condição de pessoas, sua dignidade e 

a sua função na sociedade.  

O nosso ordenamento pátrio reconhece o menor como sujeito de direitos, 

colocando-o como protagonista na relação com o mundo adulto. Contudo, é questionável até 

que ponto o Direito foi capaz de influenciar o modo como nossa sociedade compreende e 

interage com a categoria infantojuvenil. Há trabalhos da sociologia da infância36 que se 

debruçam sobre a real percepção que nossa sociedade tem sobre esta categoria. Não se trata 

de desvendar o que a pedagogia, a psicologia e o direito falam a respeito da infância e da 

adolescência, mas sim investigarmos o quê desta fala teórica é refletido nas práticas sociais.  

Em pesquisa empírica realizada pela professora Aparecida Fonseca Moraes37 na 

cidade do Rio de Janeiro, restou demonstrado que o ECA é apontado pelos entrevistados 

como válido, fundamental e necessário para a promoção de igualdade e cuidados com os 

menores. Tal perspectiva é lastreada num senso de solidariedade e altruísmo com o público 

infantojuvenil, caracterizado como vulnerável.  

Esta consideração sobre a vulnerabilidade do menor faz com que prevaleça o 

pensamento de que as crianças precisam de proteção porque são racionalmente incapazes de 

agir de modo a superar os problemas e desafios que o mundo nefário lhe impõe. Em sendo 

assim, o papel da família e do Estado é o de garantir-lhes a proteção e a provisão, devendo 

os adultos protegerem as crianças de sua própria incapacidade38, impedindo escolhas erradas 

e escamoteando as chances do desenvolvimento de uma autonomia e da participação 

infantojuvenil.  

É inegável que os menores possuem uma vulnerabilidade inerente, decorrente da 

                                                 
35 Lógica adultocêntrica é aquela que compreende o mundo da criança através de referências do adulto e a 

suposta autoridade que esta condição teria, ignorando os significados produzidos pela criança nas suas 

experiências. Cf. GRAUE, M. Elizabeth. Studying children in context: theories, methods & ethics. Thousand 

Oaks: Sage Publications, 1998, p.1-15. 
36 Cf. SARMENTO, Manuel Jacinto. As crianças e a infância: definindo conceitos, delimitando o campo. In: 

PINTO, Manuel e SARMENTO, Manuel Jacinto (coord.). As crianças: contexto e identidades. Braga: 

Universidade do Minho, 1997, p. 9-29. 
37 MORAES, Aparecida Fonseca. O Estatuto da Criança e do Adolescente e as Instituições: Consensos e 

Conflitos. Revista CADE, São Paulo, n. 7, p.81-108, jul-dez. 2002, semestral. 
38 A pesquisadora Natália Fernandes Soares muito adequadamente aborda a antinomia de valores “quando se 

argumenta que não se deve permitir as crianças fazer escolhas, porque elas podem ser escolhas erradas devido 

à sua falta de experiência, tal não é mais do que uma tautologia, na medida em que, se as crianças nunca forem 

autorizadas a tomar decisões porque não têm experiência, o processo de tomada de decisão nunca se poderá 

iniciar”. (SOARES, Natália Fernandes. Infância e direitos: participação das crianças nos contextos de vida: 

representações, práticas e poderes. 2005. 492 f. Tese de Doutoramento em Estudos da Criança. Universidade 

do Minho, Braga, 2005, p.44).  
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sua imaturidade física e inexperiência que causam dependência ao adulto. Entretanto 

devemos avaliar se nossa preocupação com a vulnerabilidade nos faz cegos à figura dos 

menores como atores sociais e sujeito de direitos.  

Esta ênfase na vulnerabilidade e na incapacidade do menor proporciona uma 

apropriação do ECA que exclui a dimensão da participação infantojuvenil na construção da 

realidade. Se eles não têm seus pontos de vista respeitados e sequer considerados, uma das 

dimensões de sua dignidade é violada.  Ao preterir o protagonismo infantojuvenil em relação 

aos direitos de proteção e provisão a sociedade reduz a individualidade do menor e lhe retira 

a condição de pessoa plena, colocando como um sujeito inexoravelmente dependente de 

alguém simbolicamente superior.  

Portanto há uma contradição entre as perspectivas que se tem sobre a lei e as 

práticas encontradas na sociedade em relação aos menores. Os mandamentos do ECA não 

representam uma necessária referência para a conduta dos indivíduos, que relativizam e 

negociam com as normas, ainda que consideradas válidas, de acordo com as circunstâncias 

da vida cotidiana.  

Nesta vereda, o Estatuto da Criança e Adolescente é apropriado mais como um 

aparato retórico de garantias à proteção, provisão e participação do que propriamente um 

elemento promovedor destas três categorias. Com isto vem à tona uma realidade 

insofismável, o Direito nem sempre é capaz de mudar práticas culturais. 

Após mais de duas décadas de vigência do ECA nossa sociedade ainda experimenta 

zonas cinzentas na sua realização. Os seus valores, embora presentes na mentalidade 

compartilhada por nossa sociedade, enfrentam problemas no processo de efetiva 

implementação. 

É politicamente correto a defesa dos preceitos estampados no Estatuto, mas não é 

uma tarefa fácil vivenciá-los nas nossas ações cotidianas de relações com sujeitos sociais da 

categoria infantojuvenil. Nossos modos de estabelecer relações com estes sujeitos são 

culturalmente marcados por uma relação de poder e subordinação que não é tão simples 

abandonar.  

Os adultos sabem que não podem achacar física e psicologicamente uma criança, 

mas nem por isso deixam de assim proceder. Os índices de violência e homicídio contra 

estes sujeitos podem ser tomados como um reflexo da sua objetificação. O Brasil ocupava 

em 2012 o 4º lugar no ranking de homicídios de crianças e adolescentes. A UNICEF alertou 

para o aumento da violência e do número de mortes violentas de menores. Se verificarmos 
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o Mapa da violência contra crianças e adolescentes do Brasil de 201239 o cenário tampouco 

é promissor.  No ano de 2011 dos 39.281 atendimentos registrados no SUS de pessoas entre 

0 e 19 anos, 40% foram notificados como lesões decorrentes de violência. Em 63,1% dos 

casos notificados, a violência ocorreu na casa da vítima e em 39,1% os agressores foram os 

pais.  

Estas estatísticas nos permitem enxergar que o menor ainda é um alvo fácil para a 

violência intrafamiliar e social, e isto, para além das fragilidades inerentes à idade, também 

se explica pelo arraigado traço cultural em nossa sociedade de ainda não encará-lo como 

merecedor de um tratamento igualitário ao do adulto.  

Este esboço sobre a violência contra menores serve para pintar com tintas mais 

fortes a hipótese aqui ventilada de que na nossa sociedade, embora se fale em pedagogia da 

autonomia, em famílias democráticas e ostentemos um código de proteção à criança e ao 

adolescente, a criança ainda não é plenamente uma pessoa.  

Temos um padrão dúplice no tratamento de nossas crianças e adolescentes com a 

existência de espaços de resistência aos valores semeados pela Constituição e pelo ECA. Um 

pai pode perfeitamente defender valores como o protagonismo infantojuvenil e o pleno 

respeito, mas ter dificuldades em educar e compreender como estabelecer a relação pai/filho 

dentro deste novo paradigma. 

Embora os direitos elencados no ECA sejam bem recepcionados por nossa 

sociedade, a nossas crianças e adolescentes, aqueles que fomos, nossos filhos, nossos 

sobrinhos, vizinhos, ou seja, os indivíduos desta categoria que transitam na nossa realidade 

pessoal, quanto a estes, muitos de nós ainda têm dificuldade de enxergá-los como pessoas e 

não como um pequeno incapaz, receptáculos de nossas expectativas e esperanças, 

relativizando assim os direitos de igualdade, dignidade e liberdade.   

A nossa realidade social, com a sobrevivência dos ecos do paradigma de família 

tradicional e da educação autoritária, perpetua o preconceito à personificação das crianças, 

ainda que disfarçado sobre o manto da zombaria, estigmatizando esta categoria.  

Lembremos da expressão “desde que me entendo por gente”, muito utilizada 

quando nos referimos à um comportamento que nos é característico. Em uma breve pesquisa 

pude entrevistar 115 pessoas, entre 20 e 70 anos, e questioná-las qual é seu marco quando 

                                                 
39 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2012: crianças e adolescentes do Brasil. Rio de Janeiro: 

Flacso Brasil, 2012. Disponível em <http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_ 

Criancas_e_Adolescentes.pdf> 
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utilizam a expressão “desde que me entendo por gente”. 

O termo gente é aqui tomado como sinônimo de pessoa. O objetivo com a pergunta 

é identificar o marco de autorreferenciamento dos entrevistados como gente, ou seja, em que 

momento de suas vidas os entrevistados passaram a se entender como pessoas e assim 

comprovar que a noção de pertencimento à esta categoria não guarda sintonia com a 

compreensão jurídica sobre pessoa.  

Já com a primeira dezena de entrevistados pude identificar um padrão que se 

repetiu. Os entrevistados apontaram três referenciais. As porcentagens de respostas foram 

desprezadas, pois o objetivo não é determinar uma estatística, mas sim identificar estes 

marcos.  

O primeiro referencial foi a memória, uma parte dos entrevistados se entende como 

gente a partir das primeiras memórias, o que varia entre 3 e 5 anos. Em sendo assim, eles se 

compreendem como pessoa a partir de um referencial interno, qual seja, a capacidade de 

armazenar e recordar suas próprias experiências.   

O segundo marco foi o início da autonomia e de uma maior comunicação com os 

adultos, apontando que isto ocorria entre 10 e 12 anos. Neste grupo já notamos a necessidade 

de uma interação relacional para o pertencimento à categoria pessoa. Ele alcança a condição 

de gente quando começa a se libertar dos adultos e argumentar com eles, negociando 

comportamentos e opções nas relações sociais. Alguns entrevistados que apontaram esse 

marco disseram que se consideravam gente quando começaram a fazer “malcriações” e 

iniciar confrontos com seus pais, dando ênfase ao comportamento da voz ativa contra o 

adulto, ainda que sua opinião não prosperasse.  

E por último, um pequeno grupo indicou como marco a plena autonomia e a 

responsabilidade, o que ocorria entre 18 e 21 anos. Para esta parcela de entrevistados, eles 

só se compreenderam como pessoas quando se libertaram completamente da subordinação, 

se transportando para a categoria social do adulto, com a possibilidade de seu sustentar e 

decidir autonomamente. Este grupo repete àquele padrão relacional do segundo para o 

estabelecimento do marco. Contudo, enquanto no segundo grupo a autonomia era de opinião, 

neste a autonomia é da gerência de suas vidas.  

Interessante notarmos que este último grupo foi formado exclusivamente por 

sujeitos com mais de 50 anos. Os dois primeiros marcos foram indicados por vários grupos 

etários, sem vinculação de um padrão.  

 Destas entrevistas podemos identificar que memória, autonomia e responsabilidade 
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estão ligados à condição de pessoa. Uma segunda conclusão é a de que para todos os 

entrevistados seu autorreferenciamento como “gente” exclui em algum grau uma fase da sua 

vida infantojuvenil.  

Se em algum momento de nossas vidas não nos enxergamos como gente, 

permitimos que haja também uma gradação dos nossos direitos que estão atrelados à ideia 

de pessoa. Por uma questão humanitária e até mesmo por razões biológicas, direitos ligados 

à perpetuação da nossa espécie, tal como direito à vida e à saúde, nos acompanham, 

independente da compreensão sobre pessoa, desde o nosso nascimento. Todavia, outros dois 

direitos igualmente fundamentais, que são a liberdade e a igualdade, estes só pertencem 

àqueles que percebemos como pessoas. Se em algum momento nos excluímos desta 

condição, então permitimos que excluam também a plena proteção a estes direitos.  

Outra expressão vulgar na nossa cultura e que faz transparecer uma compreensão 

de criança que tentamos racionalmente ocultar é a “achando que é gente”, muito utilizada 

para despersonificar um sujeito em dinâmicas preconceituosas sobre grupos. A expressão é 

empregada em atitudes de repreensão ou subordinação de menores aos adultos ou a outros 

menores com idade superior.  

São pequenas manifestações como estas que me levam a crer que, embora o direito 

garanta aos menores a condição de pessoas, de sujeitos ativos e autônomos, a nossa cultura 

ainda não reflete essa realidade, pelo menos não para os menores em todas as suas fases da 

vida, modulando seus direitos.  

Em sendo assim, a par da fala teórica sobre a construção da categoria social 

infantojuvenil, a nossa cultura ainda não assimila a criança como um ser pleno em sua 

especificidade, compreendendo a realidade infantojuvenil através de um habitus40 

excludente no qual a infância é uma fase preparatória e a criança é um meio, um vir a ser, 

um coadjuvante na vida dos adultos, um sujeito sem voz e subordinado. 

 

                                                 
40 O conceito de habitus formulado por Pierre Bourdieu é útil para compreendermos o modo como se dá a 

percepção da infância pelas nossas experiências individuais. O habitus seria a manifestação dos 

condicionamentos sociais exteriores através da subjetividade dos sujeitos, predispondo os indivíduos nas suas 

percepções e escolhas. Seria um princípio mediador entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo, que articula 

disposições socialmente estruturadas através de experiências práticas que formam e condicionam a 

compreensão e o agir individual. Este instrumento epistêmico nos permite compreender porque nós mesmos, 

ainda que racionalmente defensores da autonomia e individualidade da criança, nos excluímos da categoria 

pessoa em alguma fase das nossas experiências infantojuvenil. Somo condicionados à, conscientemente ou 

inconsciente, reproduzir a despersonalização da infância que está na base da nossa cultura há séculos. Cf. 

ORTIZ, Renato (Org.). A Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Olho D'agua, 2007. 
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1.3 Descobrindo a voz da infância e da juventude. 

Como já afirmado, em razão da visão humanitária sobre o ECA e da ênfase na 

vulnerabilidade dos menores, dentre os fundamentos de proteção, provisão e participação 

que regem o referido Estatuto, nossa cultura jurídica tem se esforçado em garantir os dois 

primeiros, mas ainda ignora a participação dos menores, não promovendo quiçá espaços para 

a manifestação da voz dos menores, o que dizer então de inseri-los nos processos decisórios.  

Infelizmente no Brasil várias instituições onde o menor transita sequer prestam 

informações adequadas sobre as circunstâncias que envolvem este sujeito, o que dirá sobre 

a abertura de espaços para sua manifestação de opinião. A família é um palco para 

exemplificar esta situação. Em situações que envolvem, por exemplo, questões financeiras 

ou o divórcio dos pais, os menores habitualmente não são informados sobre as decisões e, 

diante da desinformação, lhes é negada a chance de compreender e manifestar sua percepção 

sobre o que está ocorrendo em sua realidade.  

A participação é uma dimensão fundamental dos direitos da criança e do 

adolescente, posto que é o reconhecimento destes sujeitos como agentes sociais autônomos 

e influentes. Logo dar voz à criança e ao adolescente é condição para promover a efetividade 

de seus direitos nas práticas sociais41.  

Ao não promover espaços de fala para os menores ignoramos suas compreensões 

sobre a realidade e interferimos nela de acordo com os nossos interesses, desconsiderando a 

compreensão daqueles que serão submetidos às decisões. Este processo aliena o sujeito 

infantojuvenil, empodera ainda mais o adulto e dificulta a assimilação da decisão pela 

criança, posto que ao se desconhecer os fatores envolvidos, o processo de aceitação se dá 

por subordinação e não por compreensão42. E assim cria-se um círculo vicioso de 

subordinação do menor que não consegue se enxergar como pessoa, sujeito ativo nas 

relações com a sociedade e com a família. 

Chamo especial atenção para a questão da alienação do menor, como ele não se 

enxerga como sujeito ativo nas relações em razão da negação habitual do seu protagonismo, 

forma-se uma barreira endógena, qual seja, os sentimentos de vergonha e apreensão 

manifestados por estes sujeitos nas ocasiões em que são instados a participar. A falta de 

                                                 
41 SARMENTO, Manuel Jacinto. As crianças e a infância: definindo conceitos, delimitando o campo. In: 

PINTO, Manuel e SARMENTO, Manuel Jacinto (coord.). As crianças: contexto e identidades. Braga: 

Universidade do Minho, 1997, p. 9-29. 
42 SOARES, Natália Fernandes. Infância e direitos: participação das crianças nos contextos de vida: 

representações, práticas e poderes. 2005. 492 f. Tese de Doutoramento em Estudos da Criança. Universidade 

do Minho, Braga, 2005. 
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hábito de atuar como protagonista nas relações gera o sentimento de vergonha, e a dúvida 

sobre a autorização para se manifestarem, obstando sua participação pelo temor de estar 

violando alguma regra ou criando um prejuízo43. Portanto, a falta de oportunidade para se 

manifestar faz com que estes sujeitos não enxerguem legitimidade ou capacidade 

operacional para assim atuar, reforçando aquele quadro já descrito de que nós mesmos 

negamos a nossa condição de pessoa em alguma fase de nossa vida. 

Portanto a ênfase na proteção do menor serve mais à manutenção de uma relação 

de subordinação entre adultos e crianças do que promoção de seus direitos. Aos menores não 

pode ser negado o protagonismo e a escolha sob o argumento de que são incompletos e 

dependentes e por isso incapazes de agir, meros receptáculos passivos dos mandamentos dos 

adultos. Inacabados e dependentes somos todos nós44, crianças ou adultos, sempre em 

formação e pertencentes a uma teia de interdependência social, alterando-se o tipo de 

dependência, mas não extinguindo este nível de relação social de suas vidas 

Portanto o protagonismo deve ser uma condição do seu desenvolvimento, 

auxiliando na instrução de cidadãos participativos e autônomos. Por esta perspectiva a 

participação seria uma dimensão da proteção, na medida em que ao se desenvolver 

autonomias, se previne abusos que relações de dominação podem promover.  

O desvendamento da criança protagonista passa pela transformação da sua 

definição pelo que lhe é específico e não pelo que lhe falta, e fomentar seu protagonismo é 

manifestar respeito pelas suas competências45. Ao reconhecermos o protagonismo aos 

menores e tomarmos a experiência infantojuvenil de sua própria perspectiva podemos 

verificar que os menores são atores sociais, seu papel na sociedade não é passivo e tal qual 

os adultos merecem tratamento que lhe garanta a dignidade inerente a todo ser humano.  

Verdade seja, ainda que se queira promover a participação dos menores, despirmo-

nos de tamanha carga cultural adultocêntrica não é tarefa fácil. É preciso confrontar nossa 

própria compreensão de criança com auxílio de um instrumental multidisciplinar que nos 

permita enxergar uma nova dimensão destes sujeitos e uma forma de interagir com eles que 

permita revelar sua própria voz, superando o estigma da incapacidade. 

Logo, o protagonismo infantojuvenil, para além da superação de pré-conceitos, 

depende igualmente da disponibilização de espaços de fala para esta categoria social que 

                                                 
43 Idem 
44 PROUT, Alan. Reconsiderando a nova sociologia da infância. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 141, n. 

40, p.729-750, set/dez. 2010, p.737. 
45 SOTOMAYOR, Maria Clara. Temas de direito das crianças. Coimbra: Edições Almedina, 2014, p.55-57. 
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respeitem o seu grau de competência para o discurso. Como a autoridade para disponibilizar 

estes meios e estes espaços é do adulto, a participação depende do mundo adulto querer ouvir 

e dispor de um modo para conseguir ouvir a voz da infância. 

Embora os menores de 16 anos sejam absolutamente incapazes de praticar atos da 

vida civil, de acordo compreensão inaugurada pela Constituição de 1988 estes sujeitos são 

cidadãos e titulares de direitos fundamentais. Portanto, enquanto titulares de direito à 

liberdade e à dignidade, podem, independente da capacidade civil, participar ativamente de 

todas as questões que lhes são pertinentes. 

O protagonismo infantojuvenil vem estampado no ECA, no Projeto do Plano 

Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, na Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança e no Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852/13) nos dispositivos 

que ora se transcreve: 

Art. 3º do ECA -  A criança e o adolescente gozam de todos os direitos 

fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que 

trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

(grifo nosso) 

Art. 15 do ECA - A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito 

e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como 

sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. 

(grifo nosso) 

Art. 16 do ECA - O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: II - 

opinião e expressão; (grifo nosso) 

Diretriz 06 do Plano Decenal – Fomento de estratégias e mecanismos que facilitem 

a participação organizada e a expressão livre de crianças e adolescentes, em 

especial sobre os assuntos a eles relacionados, considerando sua condição 

peculiar de desenvolvimento, pessoas com deficiência e as diversidades de gênero, 

orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, 

nacionalidade e opção política. (grifo nosso) 

Objetivo Estratégico 6.1 do Plano Decenal - Promover o protagonismo e a 

participação de crianças e adolescentes nos espaços de convivência e de 

construção da cidadania, inclusive nos processos de formulação, deliberação, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas. (grifo nosso) 

Objetivo Estratégico 6.2 do Plano Decenal - Promover oportunidades de escuta 

de crianças e adolescentes nos serviços de atenção e em todo processo judicial e 

administrativo que os envolva. (grifo nosso) 

Art. 12 da Convenção Internacional - Os Estados Partes garantem à criança com 

capacidade de discernimento o direito de exprimir livremente a sua opinião 

sobre as questões que lhe respeitem, sendo devidamente tomadas em 

consideração as opiniões da criança, de acordo com a sua idade e maturidade. Para 

este fim, é assegurada à criança a oportunidade de ser ouvida nos processos 

judiciais e administrativos que lhe respeitem, seja diretamente, seja através de 
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representante ou de organismo adequado, segundo as modalidades previstas pelas 

regras de processo da legislação nacional. (grifo nosso) 

Art. 3º do Estatuto da Juventude  - Os agentes públicos ou privados envolvidos 

com políticas públicas de juventude devem observar as seguintes diretrizes:  III - 

ampliar as alternativas de inserção social do jovem, promovendo programas que 

priorizem o seu desenvolvimento integral e participação ativa nos espaços 

decisórios; 

Art. 4º do Estatuto da Juventude  -  O jovem tem direito à participação social e 

política e na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude. 

Subvertendo a ideia de que crianças e adolescentes não possuem aptidão para 

compreender e manifestar opinião sobre seus direitos num cenário familiar e social, estas 

normas estampam uma nova perspectiva sobre a figura do menor, que passa a ser encarado 

como um sujeito de direitos que deve ser inserido no processo de decisão e execução das 

ações que influem em suas vidas. Estes dispositivos pretendem integrar o menor na 

comunidade em temas que são do seu interesse, reconhecendo seu papel ativo nas relações 

sociais.  

Embora haja garantia de sua participação no processo decisório ainda rondam 

muitas dúvidas sobre a capacidade dos menores se expressarem e sobre a autonomia volitiva. 

Diante da insuficiência de suporte teórico e técnico, quando não ignoram a opinião dos 

menores, os atores sociais acabam sendo levados a compreenderem o comportamento e as 

expressões das crianças através de suas próprias experiências e aspirações.  

Contudo, é importante destacarmos que ao se falar em participação infantil não se 

pretende que a criança seja a voz definidora dos seus rumos, déspotas nas relações com 

adulto, mas que seja mais uma voz num processo decisório interativo de todos os envolvidos, 

estabelecendo relações mais simétricas entre as categorias infantojuvenil e adulta46.  

Portanto, participar significa tomar parte de em um processo decisório, influindo 

no seu resultado. Contudo esta participação do menor depende do seu nível de 

desenvolvimento, da sua habilidade para se comunicar, sua competência emocional, sua 

maturidade para entender o que está sendo decidido e a disposição do sujeito com que se 

relaciona em considerar sua perspectiva47. Diante destas condições, ao se promover a 

participação infantojuvenil, devemos questionar de que modo é apropriado considerar sua 

                                                 
46 TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, cosmopolitismo 

infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. 2007. 415 f. Tese 

(Doutorado) - Curso de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007. 
47 HART, Roger. La participación de los niños: de la participación simbólica a la participación auténtica. 

Bogotá: Unicef, 1993, p.5-9. 
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manifestação e o peso que devemos dar a ela48.  

A questão da limitação fisiológica dos menores é habitualmente utilizada como um 

fundamento para afastar a sua participação49. Diversas pesquisas biomédicas que se 

debruçam sobre a neurobiologia de crianças e adolescentes apontam que o cérebro destes 

sujeitos não possui plena competência mental para um processo de tomada de decisões. De 

acordo com o médico e pesquisador Jay N. Giedd, referência no estudo sobre o tema, o 

córtex pré-frontal é o responsável por inibir impulsos e por planejar e organizar o 

comportamento. Esta estrutura morfológica só alcançaria a maturidade por volta dos 25 anos. 

Segundo estas pesquisas, a imaturidade fisiológica geraria uma imaturidade no processo 

decisório destes sujeitos. A American Medical Association, em sua participação como 

amicus curiae no julgamento Roper v. Simmons (2005), manifestou a compreensão de que 

“scientists can now demonstrate that adolescents are immature not only to the observer’s 

naked eye, but in the very fibers of their brains”50. 

Todavia, afastar a participação com esteio neste argumento é desconsiderar que as 

competências individuais são formadas também por processos culturais. A maturidade é 

relativa e não está atrelada à idade do sujeito51. As crianças produzem percepções sobre sua 

realidade e possuem aptidões tão subjetivas que a questão biológica não pode ser um 

determinante para sua participação, mas tão somente uma referência. 

O menor possui formas e competências diversas para se expressar, a variar com sua 

idade, não sendo sua imaturidade um fato impeditivo para que possa construir percepções 

individuais e distintas das demais partes da relação. Negar a participação com base neste 

pré-conceito que vincula infância com imaturidade é suprimir um direito básico do menor 

com fundamento em considerações que outros saberes já falsearam.  

                                                 
48 DAVIES, Christine. Access to Justice for Children: The Voice of the Child in Custody and Access 

Disputes. In: Australasian Law Reform Agencies Conference, 41, 2004, Wellington. Disponível em: 

<http://www.lawcom.govt.nz/media/speeches/2004/ 2004-session-5b-access-justice-children-voice-child-

custody-and-access-disputes>. Acesso em: 13 mar. 2015, p. 8-14. 
49 As questões da maturidade e da idade são a referência para determinar a participação infantojuvenil de acordo 

com o art.12 do CDC – “Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus 

próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a 

criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança”. 
50 UNITED STATES OF AMERICA. Supreme Court Of The United States. Brain Studies Establish An 

Anatomical Basis For Adolescent Behavior nº 03-633. United States Reports. n. 551. 
51 Neste sentido: TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, 

cosmopolitismo infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. 2007. 

415 f. Tese de Doutoramento em Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007, p.163-165 e  

MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; CAMPOS, Maria Luiza Ferraz de. O direito de audição de crianças e 

jovens em processo de regulação do exercício do poder Familiar. Revista Brasileira de Direito de Família: 

IBDFAM, Porto Alegre, v. 7, n. 32, p.5-19, out. 2005. Trimestral. 
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Na literatura internacional há inúmeros estudos sobre a competência do menor para 

participar no processo decisório, especialmente nas decisões sobre tratamentos médicos e 

sobre a designação da guarda em divórcios litigiosos52. Estes trabalhos incentivam a 

participação das crianças apontando que menores pré-púberes já possuem competência para 

expressar uma decisão e seus motivos, tudo a depender de critérios individuais de 

maturidade. Os trabalhos empíricos demonstram que as crianças querem saber o que está 

ocorrendo e querem ser ouvidas, sendo que sua participação no processo de decisão lhes 

auxilia a aceitar o resultado, ainda que não fosse o pretendido pelo menor.  

Superada esta questão da capacidade, a participação dos menores pode se dar em 

diversas escalas. Um modelo que considero adequado para compreender estes níveis de 

participação é o formulado por Harry Shier53, tendo como referência a disposição da 

instituição com que o menor interage em considerar a sua voz ativa, as oportunidades que 

são ofertadas e as exigências de promovê-las.  

 O Autor identifica cinco níveis, no primeiro as crianças são simplesmente ouvidas 

se desejarem manifestar-se, no segundo as crianças são estimuladas a manifestarem suas 

opiniões, no terceiro as perspectivas destes sujeitos são consideradas no processo decisório, 

no quarto as crianças se envolvem diretamente no processo decisório e no último nível os 

menores tem poder de decisão tal qual os adultos.   

Para verificar qual o nível de participação é ocupado pelo menor em suas diferentes 

dinâmicas sociais deve-se questionar a intenções do sujeito/instituição com o menor, as suas 

práticas para concretizar suas intenções e a vinculação das decisões obtidas a estas práticas. 

Conforme apresentado no quadro 1 em anexo, a participação obedece um nível crescente à 

medida que as respostas são positivamente respondidas e são disponibilizadas mais 

aberturas, oportunidades e vinculações.  

Deste modelo identificam-se três formas de participação: na primeira os menores 

são tão somente consultados em processo dirigidos por adultos e com resultado produzidos 

exclusivamente pelos adultos; na segunda forma o menor colabora e influência nos seus 

resultados; e na terceira forma os menores podem atuar independente dos adultos, 

controlando o resultado. Estas formas de participação se diferenciam de acordo com a 

                                                 
52 Dos trabalhos que tive acesso a principal referências sobre o tema foi: GOULD, Jonathan W. Including 

children in decision making about custodial placement. Journal of the American Academy of Matrimonial 

Lawyers, Chicago, v. 22, n. 2, p. 303-314, 2009.  
53 SHIER, Harry. Pathways to participation: openings, opportunities and obligations. Children & Society, 

Londres, v. 15, p.107-117, 2001. 
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distribuição do poder na relação. Se na primeira o poder é concentrado no adulto, nas que se 

seguem este poder é partilhado com o menor, invertendo o seu polo de concentração. 

Para Shier o nível mínimo de participação garantido pela CDC é o terceiro de sua 

escala, qual seja, aquele em que se pretende ter em conta a opinião das crianças, em que 

existem meios para incluir esta perspectiva no processo decisório e a perspectiva da criança 

deve ser incluída no resultado.   

A participação assume significados diferentes em contextos diversos. Ela pode se 

manifestar nas dinâmicas familiares, na escola, nas relações de vizinhança. Independente do 

cenário onde ela é avaliada, o modelo de Shier nos permite identificar o nível de participação 

que é estabelecido nas relações com o menor dentro do campo. Aqui o que nos interessa é 

avaliar esta participação na seara das práticas judiciais.  

 

1.3.1 A participação infantojuvenil no poder judiciário 

O judiciário ainda subestima o protagonismo infantil, tanto que há diversas 

ressalvas à validade do seu depoimento, conforme apresentaremos. Entretanto, o art.12 da 

CDC e o parágrafo único do art. 28 do ECA garantem a participação do menor em processos 

judiciais que envolvam seus interesses.  

Por não possuir capacidade processual, o menor pode buscar a tutela jurisdicional 

para pleitear direito próprio através da representação (art. 8 do CPC e art.71 do NCPC). O 

menor também poderá figurar num processo judicial não como parte, mas como testemunha 

se tiver mais de 16 anos (art. 405, §1º, III do CPC e art.447, §1º, III do NCPC). No novo 

código de processo civil os menores de 16 anos também poderão figurar como informantes 

se o magistrado entender indispensável seu depoimento (art.447, §4º c/c §5º do NCPC). 

Há na oitiva do menor uma série de polêmicas. Em razão da tenra idade e dos laços 

afetivos que podem existir entre as partes e o menor, alguns trabalhos54 manifestam oposição 

quanto a utilização dos depoimentos de crianças e adolescentes e afirmam que exigir o 

protagonismo seria uma atitude perversa e constrangedora para a criança, envolvendo 

sentimento de culpa, manipulações e revitimização do menor. Como reforço a este 

fundamento, argumenta-se que dependendo da idade, a participação do menor representaria 

                                                 
54 ARANTES, Esther Maria de Magalhães. Mediante quais práticas a psicologia e o direito pretendem discutir 

a relação?: Anotações sobre o mal-estar. In: COIMBRA, Cecilia Maria B. (Org.). Pivetes: encontro entre a 

psicologia e o judiciário. Curitiba: Juruá, 2008. p. 131-148. 
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uma exigência incompatível com suas aptidões55.   

No que se refere ao menor pré-púbere, há especial dificuldade para o judiciário em 

promover espaço de fala para estes sujeitos. Em razão do seu grau de maturidade e a 

habilidade em se comunicar, somente um profissional habilitado em técnicas de psicologia 

infantil seria capaz de compreender as manifestações destes sujeitos. Mesmo diante desta 

dificuldade, a sua oitiva não deve ser preterida posto que para a apuração da realidade 

daquela criança e da forma como seu interesse pode ser preservado, se faz indispensável este 

trabalho.  

A linguagem técnica e as práticas próprias do espaço judicial representam um 

entrave para o protagonismo infantojuvenil56. Só os operadores sabem se manifestar e 

transitar no campo e tanto os ritos quanto a linguagem podem ser um obstáculo para a 

manifestação do menor. Se levarmos em consideração aquela questão da alienação do menor 

da sua capacidade de se expressar, ainda mais restritas serão sua confiança e percepção de 

legitimidade para assim proceder. 

Para superar esta barreira, a criança deve ser estimulada a manifestar sua opinião e 

ser informada sobre sua situação e os assuntos sobre os quais deverá emitir sua opinião, 

sendo aconselhada a intervenção de profissionais especializados que possam interpretar, de 

maneira apropriada, a sua palavra57. O novo código de processo civil prevê no seu art. 699 a 

intervenção destes profissionais para acompanhar a oitiva do menor em ações de guarda que 

envolvam alegações de abuso ou alienação parental.  

Para ponderar sobre a pertinência da participação do menor no processo e como ela 

se dará o magistrado deve questionar até que ponto o infante poderá contribuir para a 

formação dos fatos do processo. Em geral quando os genitores representam o menor em 

ações que envolvem questões patrimoniais sua manifestação é afastada. Todavia, em ações 

que disputam a guarda de menores e ações penais em que o infante foi a vítima ou principal 

testemunha, se torna imperiosa sua oitiva, uma vez que sua perspectiva sobre os fatos poderá 

                                                 
55 BRITO, Leila Maria Torraca de. Diga-me agora...: O Depoimento sem Dano em análise. In: CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA (Org.). Falando sério sobre a escuta de crianças e adolescentes envolvidos 

em situação de violência e a rede de proteção: propostas do Conselho Federal de Psicologia. Brasília: 

Conselho Federal de Psicologia, 2009, p. 132. 
56 TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, cosmopolitismo 

infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. 2007. 415 f. Tese 

(Doutorado) - Curso de Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007. 
57 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; CAMPOS, Maria Luiza Ferraz de. O direito de audição de crianças 

e jovens em processo de regulação do exercício do poder Familiar. Revista Brasileira de Direito de Família: 

IBDFAM, Porto Alegre, v. 7, n. 32, p.5-19, out. 2005. Trimestral. 
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influir diretamente no resultado da lide.  

Pensando na importância de propiciar a participação do menor nestas lides e tendo 

em conta as barreiras que as práticas judiciais podem constituir a este protagonismo, o 

Conselho Nacional de Justiça editou a resolução nº33/2010 recomendando que os tribunais 

implementem o procedimento do Depoimento sem Dano para garantia da oitiva de menores 

em ações penais e em ações que envolvem direito de família.  

Trata-se de uma técnica de colheita de depoimento de menores que lhe propicia um 

ambiente informal, amistoso e receptivo para sua manifestação sem pressões ou influências 

externas. As salas de depoimentos especiais são separadas da sala de audiência e 

monitoradas por um sistema de áudio e vídeo, sendo todo o depoimento gravado em meio 

digital. A criança interage com profissional capacitado58, em geral um psicólogo ou 

assistente social, que irá inquiri-la de acordo com os questionamentos formulados pelo 

magistrado, promotoria e advogados das partes que a tudo acompanharam através do vídeo.  

O profissional especializado que irá acompanhar o depoimento terá melhor 

condição de interpretar as informações expressadas pelo menor59. Os operadores do direito, 

com uma abordagem tecnicista, sem referencial metodológico da psicologia e por exercerem 

a função de julgadores ou oponentes num discurso dicotômico, não estão aptos à colheita 

adequada deste depoimento, produzindo demasiada interferência na fala do menor.  

O projeto foi iniciado na comarca de Porto Alegre/RS e originalmente se destinava 

à oitiva de menores vítimas de modo a prevenir exposições inapropriadas, minimizar danos 

a sua saúde psíquica e adequar o procedimento de oitiva em respeito à maturidade de cada 

criança. Da forma como foi colocado na Resolução do CNJ a técnica de Depoimento sem 

Dano extrapola seu uso adstrito ao processo penal, podendo se fazer uso dela em 

procedimentos civis em que haja interesse de menores envolvidos, tudo como forma de 

garantir efetividade à participação infantojuvenil no processo decisório.  

                                                 
58 É importante colocarmos que existe uma severa crítica dos Conselhos de Psicologia quanto à técnica do 

depoimento sem dano. O Conselho Federal de Serviço Social apresentou resolução 554/2009 contrária ao 

Depoimento Sem Dano, não reconhecendo a metodologia como de competência do assistente social. No ano 

seguinte o Conselho Federal de Psicologia elaborou a Resolução 10, também em discordância com o método 

do Depoimento Sem Dano por entender que o espaço e o tempo não são adequados para o desempenho da 

função de um psicólogo na escuta de um menor e por considerar que o psicólogo não teria autonomia em seu 

trabalho, proibindo através da resolução que o psicólogo exerça o papel de inquiridor de crianças e 

adolescentes. Existe ação civil pública em curso na 28ª Vara Federal do Rio de Janeiro (processo nº 0008692-

96.2012.4.02.5101) que suspendeu os efeitos da Resolução 10/2010 em todo o território. A referida ação 

encontra-se em fase recursal.  
59 CEZAR, José Antonio Daltoé. Depoimento sem Dano: uma alternativa para inquirir crianças e adolescentes 

nos processos judiciais. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. 
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Naquelas serventias que não possuem um projeto nestes moldes em funcionamento, 

o depoimento de menores é colhido no gabinete do magistrado, sem a presença das partes 

ou advogados, num tom bastante informal. A dinâmica deste depoimento é descrita neste 

trabalho no seu terceiro capítulo em que narro a experiência no campo. 

De outra via, o protagonismo não necessariamente se dará pelo depoimento direito. 

O magistrado pode fazer uso de prova pericial para apurar a perspectiva do menor sobre os 

fatos que são ventilados na lide. Aliás, a elaboração de um laudo por assistente social e/ou 

psicólogos é o método que o Conselho Federal de Psicologia considera o mais adequado 

para desvendar o ponto de vista do infante, posto que a escuta analítica permitiria acessar a 

verdade construída pelo menor, preservando-o e neutralizando interferências que o 

procedimento inquisitivo pode causar60. 

No que tange especificamente aos litígios que envolvam direito de família, cai a 

lanço notarmos que introduzir espaços de fala para o menor no processo não significa exigir-

lhes a escolha, mas sim promover a manifestação de sua percepção sobre o conflito e sobre 

a dinâmica familiar. 

As crianças em geral abstêm-se de fazer esta escolha, que é carregada de culpa e 

manipulação pelos adultos61. O importante na participação do infante em ações de guarda é 

que possa trazer ao conflito suas percepções sobre o seu dia-a-dia, suas atividades e 

afinidades. A sua narrativa contribuirá para organizar o exercício da guarda e o regime de 

visitação62, respeitando as expectativas e os desejos do menor no que se refere às suas 

relações sociais e às atividades que desempenha. 

Destarte, incluir a voz do menor na disputa pela sua guarda é uma manifestação de 

respeito a ele enquanto sujeito de direito, como uma individualidade destacada de seus pais, 

com desejos e percepções próprias tão significativas quanto dos adultos.  

 

                                                 
60 CONTE, Bárbara de Souza. A escuta psicanalítica e o inquérito no Depoimento sem Dano. In: CONSELHO 

FEDERAL DE PSICOLOGIA (Org.). Falando sério sobre a escuta de crianças e adolescentes envolvidos 

em situação de violência e a rede de proteção: propostas do Conselho Federal de Psicologia. Brasília: 

Conselho Federal de Psicologia, 2009, p. 71-78. 
61 MONACO, Gustavo Ferraz de Campos; CAMPOS, Maria Luiza Ferraz de. O direito de audição de crianças 

e jovens em processo de regulação do exercício do poder Familiar. Revista Brasileira de Direito de Família: 

IBDFAM, Porto Alegre, v. 7, n. 32, p.5-19, out. 2005. Trimestral. 
62 DAVIES, Christine D. Access to Justice for Children: The Voice of the Child in Custody and Access 

Disputes. In: Australasian Law Reform Agencies Conference, 41., 2004, Wellington. Paper. Wellington: Alra, 

2004. Disponível em: <http://www.lawcom.govt.nz/media/speeches/2004/2004-session-5b-access-justice-

children-voice-child-custody-and-access-disputes>. Acesso em: 13 mar. 2015. 



46 

 

1.4 O melhor interesse da criança e do adolescente 

Com a doutrina da proteção integral, a criança passou a ser o sujeito para quem o 

Estado, a sociedade e a família devem prestar especial atenção e proteção. Sendo o Estatuto 

a expressão de um direito de caráter finalístico, pois visa garantir a promoção do bem-estar 

físico e psíquico destes sujeitos, a regência de sua aplicação, bem como de todas as normas 

que lidem com menores, se dá através da priorização do melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

A doutrina da proteção integral reconheceu a todos os menores direitos 

fundamentais iguais aos dos adultos e independente de sua condição, já o melhor interesse 

do menor veio resguardar a todas as crianças e adolescentes que seus direitos serão 

privilegiados diante de um confronto com pretensões de terceiros.  

Portanto, tanto na interpretação realizada na atividade jurisdicional, quanto nas 

políticas públicas e nas ações cotidianas, o Estado, a sociedade e a família devem priorizar 

o atendimento às necessidades e a efetivação dos direitos dos menores, elegendo o meio que 

melhor promova seus interesses e garanta seu desenvolvimento. 

Em sendo assim, o melhor interesse da criança e do adolescente opera em nosso 

ordenamento como um princípio, delimitando a discricionariedade interpretativa no 

momento da aplicação de uma norma e servindo de justa medida quando do confronto entre 

normas63.   

Tendo como esteio os ensinamentos de Kant em sua doutrina da virtude64, é 

possível interpretar que o melhor interesse do menor traz estampado, para além de um dever 

jurídico, uma espécie dever ético imperfeito, ou seja, uma obrigação para que os sujeitos 

atendam o interesse do menor, mas que possibilita uma ampla margem para decidir como 

proceder em vista da promoção daquele interesse. Os sujeitos que estão obrigados a este fim 

não podem deixar de atendê-lo, mas o grau e os modos como serão atendidos ficam ao seu 

arbítrio. Sua raiz encontra-se no dever de beneficência proposto por Kant enquanto virtude 

de um sujeito ter como escopo da sua ação ajudar os necessitados a alcançarem o bem-estar65. 

                                                 
63 Nos empresta sentido a compreensão de Robert Alexy sobre os princípios. De acordo com o autor “princípios 

são normas que ordenam que algo seja realizado em uma medida tão ampla quanto possível relativamente a 

possibilidades fáticas ou jurídicas. Princípios são, portanto, mandamentos de otimização. Como tais, eles 

podem ser preenchidos em graus distintos. A medida ordenada do cumprimento depende não só das 

possibilidades fáticas, senão também das jurídicas”. Cf. ALEXY, Robert. Colisão de direito fundamentais e 

realização de direitos fundamentais no Estado de Direito democrático. Revista de Direito Administrativo, 

Rio de Janeiro, n. 217, p.67-79, jul. 1999, p 74-75. 
64 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução Edson Bini. Bauru: EDIPRO, 2003, p. 232-235. 
65 BORGES, Maria de Lourdes. Uma tipologia do amor na filosofia kantiana. Studia Kantiana, Santa Maria, 
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Em sendo assim, o atuar dos sujeitos e instituições que interagem com o menor 

devem ter como fim o atendimento prioritário dos interesses da criança e do adolescente 

como forma de garantir a efetividade de seus direitos. A justificativa deste tratamento 

especial, estampada na exposição de motivos da CDC, é a condição do menor de indivíduo 

em desenvolvimento. Logo, o desígnio da ação do sujeito deve ser o de atender os interesses 

desta parte mais frágil da relação.  

Os infantes precisam de ajuda para fazer valer seus direitos porque não possuem 

todas as capacidades materiais e psicológicas para satisfazer autonomamente suas 

necessidades. Em razão desta condição os seus pais, a sociedade e o Estado devem 

administrar seus interesses para lhes auxiliar na persecução do seu bem-estar e no 

desenvolvimento de seu máximo potencial66.  Portanto estamos diante de um dever de 

administrar um direito alheio que se encontra limitado justamente por este direito. Em sendo 

assim, o interesse do menor é ao mesmo tempo objetivo e o limite da atuação dos pais, da 

sociedade e do Estado nas relações com o infante, tendo estes o poder de escolher como 

desempenhar o seu dever desde que seu direito de administrar não viole algum direito do 

menor.  

O melhor interesse da criança e do adolescente apareceu expresso pela primeira vez 

na Declaração Universal dos Direitos da Criança de 195967. Num segundo momento a 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, recepcionada por nós através do 

decreto nº 99.710/90, ampliou o alcance do referido princípio abrangendo não só o aspecto 

formal de instituições de leis, voltando-se também para a sua efetivação68 e a sua aplicação 

cogente no que se refere à atuação dos três poderes, da sociedade, de instituições privadas e 

da família nas ações concernentes aos interesses dos menores.  

No Direito brasileiro, antes da aprovação da mencionada Convenção, o referido 

princípio foi assimilado pela Constituição de 1988 no seu art. 227, caput, no caput do art.4º 

do Estatuto da Criança e do Adolescente, orientando a aplicação e a interpretação das normas 

                                                 
v.2, n.1, p.19-34, 2000, semestral. 
66 BRENNAN, Samantha. The moral status of children: Children's rights, parents' rights, and Family Justice. 

Social Theory And Practice, Florida, v. 23, n. 1, p.1-26, mar. 1997. 
67 Princípio II - A criança gozará de proteção especial e disporá de oportunidade e serviços, a serem 

estabelecidos em lei por outros meios, de modo que possa desenvolver-se física, mental, moral, espiritual e 

socialmente de forma saudável e normal, assim como em condições de liberdade e dignidade. Ao promulgar 

leis com este fim, a consideração fundamental a que se atenderá será o interesse superior da criança. 
68 Artigo 4 - Os Estados Partes adotarão todas as medidas administrativas, legislativas e de outra índole com 

vistas à implementação dos direitos reconhecidos na presente Convenção; Artigo 3 - Todas as ações relativas 

às crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior da criança. 
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que dispõem sobre os direitos das crianças e adolescentes, buscando a solução que se 

apresenta mais favorável ao seu desenvolvimento e à garantia de seus direitos fundamentais.  

Embora na tradução para o português da CDC tenha se utilizado o termo interesse 

maior da criança (art.3º), a doutrina nacional sobre o tema69 comunga a compreensão de que 

o termo adequado é melhor interesse da criança, posto que este estaria de acordo com a ideia 

qualitativa que o seu original em inglês (best interest) pretendeu expressar. 

Destaca-se que está expresso na carta constitucional que é dever do Estado, da 

sociedade e da família garantir a prevalência do interesse do menor. Com este princípio não 

só se institui que os direitos dos menores possuem prioridade como também que a 

responsabilidade pela realização deste objetivo é de toda a sociedade, de forma solidária, e 

em todos os campos em que se estabeleça uma relação com sujeitos integrantes de categoria 

infantojuvenil.  

Todavia, na realização de políticas públicas e na atividade judicativa, tanto o 

administrador público quanto o juiz não possuem vetores para apurar qual seria o melhor 

interesse do menor, havendo uma ampla margem de interpretação desde que na sua 

justificativa aponte como fundamento o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e 

social, da criança. Portanto, enquanto critério interpretativo, o conceito de melhor interesse 

é deveras vago. 

Evidente que num Estado Democrático de Direito a falta de critérios objetivos não 

pode ser espaço para a profusão de decisões arbitrárias. O temor é que este princípio se torne 

uma quimera, refletindo o interesse dos adultos. Em sendo assim, as dificuldades na 

aplicação do referido princípio se concentram na definição de sentido do melhor interesse e 

na possibilidade de uma compreensão solipsista do interpretador.  

É inegável que compreender o melhor interesse depende de considerarmos questões 

subjetivas e particulares a cada criança e a cada família. Por tal razão o legislador não fixou 

critérios para a determinação do melhor interesse. Para que a compreensão do que é melhor 

não fique adstrita a concepções subjetivas do administrador/julgador, devem ser 

consideradas as relações estabelecidas pela criança, as capacidades dos sujeitos com quem a 

criança se relaciona, os espaços ocupados por ela e a preferência por opções que causem 

menos dano à criança70. 

                                                 
69 Cf. PEREIRA, Tânia da Silva. Infância e Juventude: os Direitos Fundamentais e os Princípios 

Constitucionais Consolidados na Constituição de 1988.  Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 6, n. 23, 2003, 

p.265. 
70 Estas quatro categorias dão conta de agrupar os fatores elencados pelo ministro Fachin para identificação do 
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Outrossim, a garantia do melhor interesse de menor está intrinsecamente vinculada 

à ideia do protagonismo infantil. Somente dando-lhe voz é possível identificarmos suas 

percepções sobre a realidade e tal postura é determinante para a adequada identificação de 

qual posição melhor atende os interesses destes sujeitos. Não há como se intervir numa 

realidade sem que saiba o ponto de vista do principal interessado nesta intervenção. Do 

contrário só teremos fatos parciais e resultados produzidos por uma percepção 

exclusivamente adulta.  

Portanto, na aplicação do referido princípio, o agente público ou os sujeitos sociais 

envolvidos nas ações concernentes aos menores, precisam promover espaços e métodos 

interdisciplinares que favoreçam a participação do infante e assim permitam a compreensão 

da criança como pessoa, das suas relações afetivas, suas necessidades particulares, suas 

preferências, suas inibições, ambições, medos e expectativas. 

Como já alertado, levar em consideração a perspectiva infantojuvenil não 

representa uma abdicação das formulações dos adultos e um total empoderamento dos 

menores quanto aos rumos de suas vidas. Contudo, garantir o melhor interesse de menor está 

intrinsecamente vinculado à ideia do protagonismo infantil, dando-lhe voz para que 

possamos identificar suas percepções nas ocasiões de determinar o que é melhor para sua 

vida e reafirmando sua importância como sujeito ativo nas relações. Se assim não proceder 

se irá perpetuar o ciclo de subordinação na relação criança/adulto, contribuindo para que o 

interesse tutelado esteja empregando das compreensões do adulto, mas cego às percepções 

da infância sobre sua realidade. 

Portanto, falar de melhor interesse da criança nas políticas sociais, nas leis, nas 

decisões judiciais, no cotidiano escolar e na dinâmica familiar, sem possibilitar o 

protagonismo infantojuvenil representa uma falácia e uma infração de garantia 

constitucional ao promover disposições artificiais, formuladas com base em pré-conceitos e 

desconexas dos reais interesses dos menores envolvidos.  

Em análise última, tendo em conta as dimensões da proteção, da provisão e da 

participação dos direitos da criança e do adolescente, compreendo que o melhor interesse 

limita a amplitude da ingerência do adulto no atuar protetor e provedor e empresta 

concretude ao protagonismo do menor, na medida que o desvendamento do melhor interesse 

passa pela integração de sua perspectiva no processo de decisão. 

                                                 
melhor interesse do menor. Cf. FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo 

Horizonte, Del Rey, 1996, p.98. 
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1.4.1 Melhor interesse e guarda 

Há um universo de relações em que o menor poderá figurar, abarcando desde 

questões de direito civil até questões criminais. Em qualquer seara dever-se-á estar atento à 

ponderação do melhor interesse do menor.  

Como durante a infância e a adolescência grande parte de nossas relações sociais 

se dão nos espaços da família e da escola, com a doutrina da proteção integral o Estado passa 

a dar especial atenção e intervir nestes espaços como forma de desempenhar seu dever de 

garantir o atendimento dos interesses do menor. 

É sabido que no último século o modelo de família instituição foi gradativamente 

substituído pela ideia de família enquanto espaço de afeto, proteção e de promoção das 

capacidades individuais de seus integrantes, transpondo para as relações privadas uma 

abordagem mais democrática71 que tem timidamente deslocado as relações 

pais/filhos/cônjuges para um modelo baseado na participação e na negociação. 

O poder marital perdeu espaço, a construção das famílias foi desinstitucionalizada 

com o crescimento no número de uniões estáveis e no número de casais que criam filhos 

sem antes terem sido casados, as mulheres conquistaram espaço fora do lar e os homens 

conquistaram espaço dentro do lar. Enfim, os papéis que antes eram delimitados por uma 

questão sexista e formal foram reestruturados de maneira mais isonômica.  

Diante da multiplicidade de formas nos núcleos familiares que encontramos 

hodiernamente em nossa sociedade, quando se pensa nas categorias paternidade e 

maternidade devemos compreendê-las para além dos critérios biológicos, sob pena de se 

estar negando direito aos sujeitos que de fato desempenham a função de pais e mães. Estas 

figuras não estão mais atreladas à questão biológica72. Existem famílias em que o genitor 

biológico é ausente da relação, vindo outros sujeitos, tal como avós, tios, parceiros ou uma 

outra pessoa do mesmo sexo, desempenhar a função de pai e mãe.  

 Quando ainda da vigência do pátrio poder73, o Estado intervinha muito pouco na 

esfera privada das crianças e adolescentes, salvo, como já explicado no primeiro subcapítulo, 

nas hipóteses do menor infrator e omissão material ou moral de seus pais – e nesta última 

                                                 
71 MORAES, Maria Celina Bodin de. A Família Democrática. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE DIREITO 

DE FAMÍLIA, 5, 2005, Belo Horizonte. Família e Dignidade Humana – Anais do V Congresso Brasileiro 

de Direito de Família. São Paulo: Thomson Iob, 2005. p. 613 - 640. 
72 BARROSO, Ricardo Gonçalves. Definições, dimensões e determinantes da parentalidade. Psychologica, 

Coimbra, v. 1, n. 52, p.211-229, 2010, p.224. 
73 O pátrio poder é o direito absoluto e superior do chefe de família sobre os filhos. Cf. RODRIGUES, Silvio. 

Direito Civil: direito de família. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 353. 
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circunstância numa perspectiva muito saneadora. Não cabia à administração pública ou ao 

judiciário se imiscuir em questões tão privadas como a relação entre pais e filhos.  

Com o ECA inaugura-se uma nova fase, com a teoria da proteção integral as 

atenções não estão mais voltadas somente para as crianças em situação de risco, mas para 

todas as crianças, tornando de interesse público questões da vida privada.  O art. 4º do ECA 

e o art. 227 da CF determinam que é dever do poder público garantir a efetivação dos direitos 

fundamentais de todos os menores. A responsabilidade do Estado é reforçada no art. 100, 

parágrafo único, III do Estatuto, determinando que o encargo do Estado é primário e solidário 

entre todas as esferas da federação.  

Com as crianças sendo sujeitos de direitos, os pais não têm mais uma autoridade 

irrestrita e soberana sobre elas. A relação parental passa de um exercício de autoridade para 

um exercício de cuidado e respeito. Outrossim as mães e os pais são considerados de igual 

importância na vida de seus filhos74 e igualmente responsáveis pela criação biopsicossocial 

destas crianças, devendo prover as necessidades e o atendimentos de direitos e interesses do 

menor com absoluta prioridade no exercício do poder familiar.  

O poder familiar é um direito-dever dos pais que, na condição de protetores do 

menor, lhes permite intervir na esfera jurídica de seus filhos com uma certa carga de 

discricionariedade para determinar o modo como atenderão os interesses deles de forma a 

viabilizar o desenvolvimento de suas personalidades, de seus potenciais e o pleno gozo de 

seus direitos. Portanto é um direito que deve ser exercido em benefício do menor, nunca 

atendendo os desígnios exclusivos dos genitores.  

Esta dinâmica entre pais e filhos permeada por obrigações e direitos é identificada 

como parentalidade75. Se espera que os genitores, ou aqueles que exercem o papel de pai e 

mãe do menor, desempenhem estas funções, mas nossa experiência nos mostra que isto é 

mais uma expectativa do que um fato inconteste. Como a debilidade física e psíquica do 

                                                 
74 A psicologia desvendou um pai que possui função simbólica importante na construção da personalidade da 

criança. Desde os primeiros meses de vida a figura paterna será responsável pela socialização da criança. Ao 

introduzir o sujeito paterno na dinâmica mãe-bebê dar-se início às relações sociais com a figura deste terceiro 

estranho à relação simbiótica e inicial estabelecida com a mãe. “Sua presença física e afetiva é fundamental 

para romper a relação narcisista do filho com a mãe, funcionando como uma ponte entre o mundo interno e a 

realidade externa da criança”. Cf. SARAIVA, Luciana Martins. A função paterna e seu papel na dinâmica 

familiar e no desenvolvimento mental infantil. Revista Brasileira de Psicoterapia, Porto Alegre, v. 14, n. 3, 

p.52-67, 2012. Quadrimestral. 
75 O termo parentalidade começou a ser utilizado pela comunidade científica na década de 60 e deriva do termo 

inglês “parenting”. Embora o vocábulo não conste no dicionário português ele é utilizado para definir o 

conjunto de ações voltadas para garantir a sobrevivência e o desenvolvimento da criança, preparando-a social, 

psicológica e materialmente para a vida adulta. Cf. BARROSO, Ricardo Gonçalves. Definições, dimensões e 

determinantes da parentalidade. Psychologica, Coimbra, v. 1, n. 52, p.211-229, 2010. 
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menor o impede de se proteger sozinho, o Estado tem a obrigação de prevenir e afastar 

abusos que os genitores possam impor aos menores, fazendo com que desempenhem o poder 

familiar sem se desviar do interesse dos infantes. 

O exercício do poder familiar, com seus direitos e deveres inerentes, mantém-se 

mesmo diante da inexistência de um relacionamento conjugal entre o pais. Sejam pais 

casados, divorciados ou que nunca antes tiveram um relacionamento, os genitores e o 

restante da família tem a obrigação de atender às necessidades básicas do menor e lhe 

promover todos os meios para o seu melhor desenvolvimento. 

O direito de guarda, de titularidade dos pais, é uma consequência do poder familiar. 

A guarda representa o direito de ter o filho em sua companhia direta e de administrar de 

forma próxima e cotidiana sua rotina, sua educação e subsistência76. A guarda pode ser 

unilateral, quando couber somente a um dos genitores ou compartilhada, quando exercida 

conjuntamente pelos pais. Contudo, vale notar que a guarda unilateral não implica na perda 

do poder familiar do pai que não ostenta a condição de guardião. 

A disputa pela guarda não é uma decorrência necessária da dissolução conjugal. 

Existem casais que se divorciam sem iniciar uma disputa pela guarda, assim como existem 

casais que disputam a guarda sem nem terem se casado. A questão é, uma vez instaurado o 

conflito e buscada a via judicial, a administração deste conflito deve promover com absoluta 

prioridade o interesse do menor e não o de seus pais. 

Os manuais de direito de família, nossos professores e as centenas de sentenças que 

são proferidas anualmente encerrando lides desta espécie não nos deixam dúvida de que na 

fixação da guarda do menor o melhor interesse da criança e do adolescente é fator 

declaradamente preponderante na decisão. 

Antes da alteração no Código Civil pela Lei nº 11.698/08 que reconheceu a guarda 

compartilhada, se as partes não alcançassem acordo sobre a guarda do menor, o magistrado 

deveria identificar aquele genitor que ostentava melhores condições de desempenhar o 

exercício de guarda77 e fixar a guarda unilateral. O enunciado 102 do CJF já vinculava 

melhor condição ao melhor atendimento dos interesses da criança.  

Na tentativa de formular critérios para a fixação desta guarda o professore Luiz 

                                                 
76 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.399-

401. 
77 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. 
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Edson Fachin78 foi quem melhor conseguiu sintetizar os paradigmas levados a cabo pelas 

cortes judiciais. Ele nos indica oito critérios: os laços afetivos do menor; os costumes do 

genitor em prover afeto e orientação; a habilidade em prover as necessidades do menor; o 

padrão de vida e a rotina estabelecida; a saúde do genitor; as relações sociais e a vida 

comunitária do menor; a preferência da criança que tem idade para se manifestar e a 

habilidade do genitor guardião em promover o contato com o genitor visitante. Todos estes 

critérios eram levados em conta com objetivo de identificar quem melhor promoveria os 

interesses do menor e qual rotina familiar criaria menor prejuízo à criança.  

Com o advento da Lei nº 11.698/08, a guarda deveria ser fixada preferencialmente 

de forma compartilhada79, ainda que os pais não alcançassem um acordo, ou seja, que dever-

se-ia manter a co-responsabilização e o exercício de direitos e deveres aos dois genitores. A 

Lei nº 11.698/08 trouxe também critérios objetivos para a fixação da guarda, quais sejam, os 

laços de afeto entre o menor e o genitor e a capacidade de melhor prover saúde, segurança e 

educação ao filho. 

Com esta medida o mundo jurídico reconheceu que não há benefícios na fixação da 

guarda unilateral e que esta não atendia ao melhor interesse do menor. Contudo, como o 

direito não é uma chave seletora que com o advento de uma lei consegue mudar radicalmente 

o comportamento dos jurisdicionados e seus operadores, mesmo com o estabelecimento da 

guarda compartilhada, os dados estatísticos do IBGE80 nos mostram que só em 4,5% dos 

casos de divórcio sentenciados em 2013 fixaram esta modalidade de guarda. 

Buscando ainda debelar os problemas decorrentes da guarda unilateral e chamar à 

responsabilidade de ambos os genitores da criação e cuidados com sua prole, o código civil 

foi novamente alterado pela Lei nº 13.058/14 para determinar que em regra, independente 

do consenso entre as partes, estando os genitores aptos, a guarda será compartilhada81. Em 

sendo assim, na atual regulamentação legislativa sobre a guarda, será ela em regra, e não só 

preferencialmente como era com a Lei nº 11.698/08, compartilhada.  

De outra via o legislador revogou os critérios para fixação do domicílio principal e 

                                                 
78 FACHIN, Luiz Edson. Da paternidade: relação biológica e afetiva. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p.98. 
79 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. (Redação dada pela lei 11.698/08) 
80 Cf. BRASIL. IBGE. Ministério do Planejamento. Estatísticas do Registro Civil. 4. ed. Rio de Janeiro, 2013. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/registrocivil/2013/>. Acesso em: 13 mar. 

2015.. 
81 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 13.058/14). 
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para a fixação do regime de convívio com os filhos, devendo ser apurado pelo magistrado as 

condições fáticas de cada caso, respeitando o melhor interesse do menor. 

A alteração legislativa, mais do que preservar o direito dos pais de conviverem com 

seus filhos, pretendeu garantir a convivência equânime com ambos os genitores como uma 

forma de garantir o melhor interesse do menor. Há anos já se reconhecia que a guarda 

unilateral não poderia representar o afastamento do pai visitante82. É neste sentido que foi 

criada a lei de alienação parental (Lei nº 12.318/10), como uma forma de garantir que genitor 

guardião não afastaria o visitante do convívio com o filho, garantindo uma relação com 

ambos os genitores. 

Ao determinar que a guarda será em regra compartilhada, todas as decisões e 

deveres para com a criação dos filhos devem ser compartilhados entre os dois genitores, 

colocando em foco a obrigação de ambos os pais nos cuidados com os filhos. Portanto, o 

fator na regulamentação da guarda não é a habilidade de um ou outro pai melhor atender os 

interesses da criança, mas de ambos colocarem seus interesses individuais em segundo plano 

para atenderem aos interesses superiores da criança.  

Em sendo assim a guarda passa pela definição de um exercício da parentalidade que 

proteja os interesses do menor, apurado de acordo com a realidade de cada família, 

respeitando a dignidade e a individualidade de seus membros e as particularidades de seus 

arranjos familiares. A compatibilização do direito de guarda com o melhor interesse do 

menor vai além de qualquer modelo que o legislador ou as práticas dos tribunais possam 

fixar, ela é apurada na concretude das relações e nos testemunhos dos envolvidos, incluindo 

todas as partes no difícil processo decisório de administrar uma dinâmica familiar de modo 

a colocar no centro de todos os esforços a criança e o adolescente. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p.401. 
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CAPÍTULO 2 – O CONFLITO E SUA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

 

“Os meios maus corrompem até os melhores fins” 

Norberto Bobbio 

 

Como afirmamos ao final do primeiro capítulo, a guarda e a discussão sobre o 

melhor interesse do menor pode ser uma fonte infindável de disputas entres os genitores. 

Neste momento do trabalho iremos abordar como nossa sociedade encara o conflito e para 

qual senda esta disputa será direcionada.  

 

2.1 Conflito e Estado de Direito 

É sabido que toda sociedade experimenta o conflito. Como muito bem assevera 

Norberto Bobbio83, a sociedade não é um espaço monolítico de expressão de vontades 

uniformes e o Estado democrático é, por excelência, um espaço de consenso que não exclui 

o dissenso, que o abraça como parte do organismo dinâmico que é o corpo social. 

Parece-me inegável que onde há diversidade, e até em grupos mais primitivos existe 

um grau de heterogeneidade, há conflito, pois diversidade implica em valores e interesses 

diferentes. Portanto, nas sociedades complexas o conflito é algo inafastável e sua forma de 

administração é pauta da organização de qualquer coletividade. 

Tomando como base a compressão84 de que o homem é um ser movido pelo 

interesse em atender suas necessidades, havendo um interesse ilimitado, mas, em 

contraposição, um número limitado de bens (materiais e imateriais) a que este homem pode 

direcionar seu desejo, evidente que na vida em sociedade o seu interesse vai se confrontar 

com o interesse de um outro homem sobre o mesmo objeto. Diante da resistência de uma 

das partes em ceder ao desejo do outro, surge desta sobreposição o conflito. 

O conflito pode também ser descrito como o resultado de valorações ou 

                                                 
83 “A verdade é que a democracia não se funda apenas no consenso nem tampouco no dissenso, mas sobre a 

simultânea presença de consenso e dissenso, ou mais precisamente sobre um consenso que não exclua o 

dissenso e sobre um dissenso que não exclua nem torne vão o consenso, dentro das regras do jogo”. Cf. 

BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. Tradução de João Ferreira. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1999, p.47. 
84 Cf. CARNELUTTI, Francesco. Como nasce o Direito. Tradução de Ricardo Rodrigues Gama. Campinas: 

Rusell Editores, 2010, p.15 e CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. Vol. I. Tradução de 

Adrián Sotero De Witt Batista. Campinas: Servanda, 1999. p. 80. 
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compreensões incompatíveis sobre um objeto ou circunstância85. Isto se dá, por exemplo, 

em uma situação na qual um empregado é compelido a cumprir mais horas de trabalho do 

que o habitual. Se para o empregador é uma necessidade contingencial que precisa ser 

atendida, para o empregado é uma perda do seu tempo de ócio que não é desejada, restando 

instaurado o conflito na relação de trabalho pelas horas extras executadas.  

Em suma, seja uma disputa por um mesmo bem ou fruto de uma compressão diversa 

sobre a mesma realidade, o conflito se caracteriza como ações incompatíveis entre duas 

pessoas, coletividades ou nações que impede ou atrapalha a persecução dos interesses de 

uma das partes86. 

É importante identificarmos como a sociedade lida com o conflito, se o polemiza 

ou o aceita; se permite a autotutela, fomenta a autocomposição ou promove a 

heterocomposição; se delega a solução à uma autoridade ou se dispersa tal incumbência em 

vários núcleos sociais; se sistematiza o procedimento de solução do conflito; se estimula o 

diálogo ou a dominação.  

No que tange ao tratamento do conflito, sua administração pode se dar através da 

autotutela, da autocomposição e da heterocomposição. Nos Estados democráticos a 

autotutela é vedada87, salvo exceções expressas em lei, posto que representa a imposição da 

vontade de um sujeito ou coletividade sobre a dos demais, violando o princípio do devido 

processo legal. A autocomposição seria o espaço primário para a resolução de conflitos, 

quando as partes, de forma autônoma ou assistida, chegam a um consenso sobre a questão 

objeto de disputa, manifestando um reconhecimento da pretensão alheia ou renuncias 

recíprocas88. Como esta via nem sempre pode ser alcançada, a heterocomposição se 

apresenta como uma via subsidiária para a solução do conflito, quando um terceiro, 

supostamente imparcial, irá impor uma decisão às partes sobre o objeto de conflito89.  

Quanto à percepção do conflito, ele pode ser percebido pela sociedade com um 

                                                 
85 GIL, Fernando José Garijo. El conflito: tipología de los conflictos. In: MARTÍN, Nuria Beloso. Por una 

adecuada gestión de los conflictos: la mediación. Burgos: Caja de Burgos, 2008. p.23-42. 
86 DEUTSCH, Morton. A Resolução do Conflito. Tradução Arthur Coimbra de Oliveira. In: AZEVEDO, André 

Gomma de (Org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa, 2004, v.3, 

p. 29-98. 
87 No Brasil a autotutela é vedada pelo o art.5º, LIV CF 
88 AZEVEDO, André Gomma de. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos 

piloto de mediação forense e alguns de seus resultados. In: AZEVEDO, André Gomma de (Org.). Estudos em 

Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa, 2004, v.3, p.137-150. 
89 Cf. CINTRA, Antonio Carlos Araujo; DINAMARCO, Cândido Rangel; GRINOVER, Ada Pellegrini. 

Teoria Geral do Processo. São Paulo: Malheiros, 2013, p.30 e CHIOVENDA, Guiseppe. Instituições de 

direito processual civil. Tradução de Paolo Capitanio. São Paulo: Bookseller, 2000, v.II, p.17-18. 
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fenômeno negativo, de busca por objetivos absolutamente incompatíveis e luta até a 

subjugação do oponente, que geraria uma desarticulação do grupo social. Se partirmos das 

concepções de Hobbes90, o homem é uma criatura ávida por poder e, impulsionado pela 

realização de seus desejos, proliferam conflitos em suas relações com outros sujeitos na 

medida em que crescem em número e em complexidade. 

No estado de natureza o homem poderia impor seus interesses sobre os dos demais 

de acordo com a amplitude de seu poder, exercendo uma autotutela predatória que não 

sustentava a vida em sociedade, uma vez que seus impulsos eram limitados tão somente pela 

contingencia de um desejo contrário à sua vontade. 

Diante desta perspectiva, para garantir a sua sobrevivência em sociedade e 

organizar essa busca pelo atendimento de seus interesses, o homem teria freado seu impulso 

predatório e aberto mão da sua liberdade irrestrita e da autotutela em favor de um Estado91.  

O Estado surge então como figura que, detendo o monopólio do poder coercitivo, 

procederia a eliminação do conflito na sociedade, garantindo a necessária harmonia social 

ao grupo. Logo, para esta teoria contratualista, que serve de base filosófica para a instituição 

dos Estados Modernos, o conflito é visto como uma disfunção a ser combatida.  

Em estremo oposto a esta compreensão, temos aqueles que veem o conflito como 

um fenômeno positivo. Esta grande virada epistemológica que o conflito experimentou se 

deu com o trabalho do sociólogo alemão Georg Simmel. Para este o conflito é não só inerente 

à sociedade como também um elemento de sociação92, emprestando a ele um caráter 

positivo. 

Ao encarar o conflito como uma ação positiva, o sociólogo defende a tese de que 

ele seria um fator de progresso, pois a disputa permite explicitar aqueles pontos de 

divergência latentes de um grupo ou de uma relação que poderiam corroer a sua existência, 

tornando possível enxergá-los e assim superá-los com a construção de uma unidade. Posto 

dessa forma o conflito não seria um desagregador, mas um veículo de criação de uma nova 

                                                 
90 Cf. HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de 

João Paulo Monteiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p.143-148. 
91 HOBBES, Thomas. Leviatã ou matéria forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. Tradução de 

João Paulo Monteiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
92 Por sociação, ou, no vocábulo original em alemão, Vergellschaftung, se compreende as formas pelas quais 

os atores sociais interagem em constante movimento de aproximação e repulsa, fazendo e desfazendo 

incessantemente relações de cooperação e conflito. Para Simmel a sociedade só existe nessa relação 

intersubjetiva proporcionada pela sociação. Se ao invés do conflito se instaurasse a indiferença entre os sujeitos, 

não haveria interação social e, portanto, inexistiria sociedade. SIMMEL, Georg. A natureza sociológica do 

conflito. Tradução de Dinah de Abreu Azevedo. In: MORAES FILHO, Evaristo (org.). Simmel. São Paulo: 

Ática, 1983, p.122-134. 
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unidade, com valores reforçados pela existência de uma oposição. Em sendo assim o conflito 

é um fenômeno social importante para promover mudanças e inovações. 

Ademais uma sociedade se caracteriza pelas suas oposições internas e seu modo de 

lidar com estas oposições. Sem suas oposições internas o grupo perderia sua identidade, 

posto que é o dissenso que forma ou reforça laços sociais entre aqueles que compartilham 

uma opinião. Outrossim, uma homogeneidade sem oposição geraria um enfraquecimento 

dos laços que atrelam o grupo, na medida que não ocorreriam reprimendas que visam 

justamente reforçar esses laços93. Deste modo o acordo e o conflito se fundem numa unidade 

orgânica que dá sentido àquela realidade social. 

De outra via, ao mesmo tempo que o conflito viabiliza a centralização de forças 

para o reforço de condutas desejadas pelo grupo, ele permite que experimentemos a sensação 

da oposição. É a oposição que nos faz sentir livres das determinações sociais, que nos 

permite recuperar a sensação de que estamos no controle e assim suportar toda a sorte de 

ingerências que incidem no nosso atuar em sociedade94. A oposição manifestada pela via do 

conflito opera então como uma válvula de escape para a aceitação das regras do grupo.  

Logo, de acordo com esta perspectiva, sendo o conflito um fenômeno inerente e 

importante para as relações sociais, o Estado não tem a missão de eliminar o conflito da 

sociedade, até porque isto seria impossível. A posição do Estado passa a ser a de 

administrador destes conflitos95, para que a polarização das posições não provoque uma 

força destrutiva ao grupo social. 

De plano explicito que a concepção aqui adotada é a de que o conflito é fenômeno 

normal e necessário à sociedade, tomando como base os trabalhos de Simmel e Deutsch já 

citados, não sendo o conflito em si um problema. A fonte da desarmonia é a má 

administração do conflito96, gerando disputas pontais destrutivas às relações sociais. Por tal 

juízo utilizo no trabalho o termo administração de conflito e não pacificação.  

Um conflito adequadamente administrado produz resultados positivos97 na medida 

                                                 
93 Idem. 
94 Idem. 
95 DEUTSCH, Morton. A Resolução Do Conflito. Tradução Arthur Coimbra de Oliveira. In: AZEVEDO, 

André Gomma de (Org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa, 

2004, v.3, p. 29-98.  
96 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação e práticas restaurativas. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 

p.20-21. 
97 AZEVEDO, André Gomma de. Autocomposição e processos construtivos: uma breve análise de projetos 

piloto de mediação forense e alguns de seus resultados. In: AZEVEDO, André Gomma de (Org.). Estudos em 

Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa, 2004, v.3, p.150. 
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em que estimula mudanças sociais e pessoais, fortalece relações, reajusta a distribuição de 

poder e cria ou modifica normas. Em outro tom, um conflito mal administrado produz efeitos 

negativos98, como o enfraquecimento das relações preexistentes, a expansão do conflito, o 

esquecimento das causas inicias e a busca pela obliteração do oponente.  

Não obstante tais considerações, a compreensão mais aceita na Teoria do Processo 

Civil é aquela que compreende o conflito como uma fonte de desarmonia e por isso pode e 

deve ser extraído da sociedade99. O Estado Democrático brasileiro tem como escopo 

assumido no preambulo da Constituição Federal de 1988100, assegurar os direitos 

fundamentais, a igualdade e a justiça de uma sociedade apoiada na harmonia e engajada com 

a pacificação social. Logo, se o Estado quer atender uma sociedade que deseja a pacificação, 

não há espaço para permanência de conflitos, sendo uma de suas funções a de eliminá-lo da 

sociedade. Com esta percepção não se faz distinção entre conflitos com efeitos positivos ou 

conflitos com efeitos negativos, todos produziriam efeitos negativos.  

Sob influência da teoria contratualista, o Estado funcionaria como um elemento 

agregador que seria capaz de proporcionar segurança e estabilidade à sociedade. O 

atendimento dos interesses individuais e coletivos passa a ser contingenciado por normas 

jurídicas101, regras que estão previamente estabelecidas e limitam atuação da vontade 

individual, cuja a violação implicará na intervenção do Estado sobre a vontade dos 

contendores para reestabelecer a convivência social. Este modelo concebeu que o monopólio 

do poder coercitivo pelo Estado e a existência de um ordenamento jurídico pautado pela 

legalidade, impositividade, formalidade, universalidade e objetividade seria capaz de 

regulamentar a sociedade e garantir a pacificação social.  

                                                 
98 DEUTSCH, Morton. A Resolução Do Conflito. Tradução Arthur Coimbra de Oliveira. In: AZEVEDO, 

André Gomma de (Org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa, 

2004, v.3, p. 29-98. 
99 Compartilham deste entendimento: MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil: Teoria Geral 

do Processo Civil. São Paulo: RT, 2006, v. 1, p.28; SILVA, Ovídio Baptista da. Curso de processo civil. Rio 

de Janeiro: Forense, 2006, v. 1, p. 20. 
100 Conforme expresso no preâmbulo da Constituição de 1988: “Nós, representantes do povo brasileiro, 

reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 

exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 

igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 

na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 

BRASIL”. 
101 Utilizo para a definição de direito aquela forjada por Boaventura de Souza Santos: “o direito é um corpo de 

procedimentos regularizados e de padrões normativos, considerados justificáveis num dado grupo social, que 

contribui para a criação e prevenção de litígios, e para a sua resolução através de um discurso argumentativo, 

articulado com a ameaça de força”. Cf. SANTOS, Boaventura de Souza. Para um novo senso comum: a 

ciência, o direito e a política na transição paradigmática. São Paulo: Cortez, 2002, v.1, p.290. 
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A atribuição de administrar os conflitos é exercida pelo Estado através do Poder 

Judiciário na sua função jurisdicional. O Judiciário, através de um agente público, 

supostamente neutro e imparcial, com uso de um procedimento técnico, pautado em regras 

jurídicas, tem a função de reequilibrar a disputa entre sujeitos quando estes não conseguem 

compor ajuste, substituindo a vontade dos litigantes através de uma decisão compulsória e 

definitiva que irá aplicar a lei e solucionar o conflito102. 

Em razão destas características utilizadas tradicionalmente para definir jurisdição, 

é possível enquadrá-la como um método de resolução de conflito heterocompositivo, que 

promove um procedimento técnico e sistemático a ser executado somente por aqueles órgãos 

previamente definidos pelo Estado.  

De fato a barbárie e a violência que relações não disciplinadas e a autotutela 

representaram no curso da história ocidental foram postas de lado com crescente 

sistematização da prestação jurisdicional. O Direito, de forma inescusável, racionalizou, 

profissionalizou, centralizou e, pelo menos abstratamente, trouxe mais isonomia à resolução 

dos conflitos.  

Todavia, é um equívoco pensar que todo o conflito deve ser resolvido pela via 

judicial. Com o Estado, a sociedade não deixou de dispor de mecanismo autocompositivos, 

os sujeitos sociais e os grupos ainda acomodam seus conflitos fora do poder judiciário.  

Lembremos que uma das características da jurisdição é o seu caráter subsidiário. 

Portanto ao providenciar a via da heterocomposição, através da função jurisdicional, o 

Estado não espera, e tampouco deseja, que todos os conflitos passem a ser solucionados no 

Poder Judiciário e de acordo com as regras jurídicas vigentes.  

Outrossim, a heterocomposição não é exclusivamente desempenhada pelo Estado. 

Esta forma de administração de conflito se faz presente em estruturas e relações infra estatais 

e informais103 tal como se dá quando um dos membros da família que é tomado como chefe 

pelos demais sujeitos do grupo, exercendo uma leve ascendência hierárquica, intermedia a 

disputa. Portanto, a heterocomposição não passa necessariamente pela aplicação de normas 

jurídicas ou a discussão sobre a disponibilidade de direitos, ainda que o objeto do conflito 

                                                 
102 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Campinas: Bookseller, 2008. p.8 
103 Cf. SANTOS, Boaventura de Souza. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. 

Porto: Aforamento, 1996, p.47-51. O sociólogo nos alerta “que o tribunal de primeira instância chamado a 

resolver o litígio é, sociologicamente, quase sempre uma instância de recurso, isto é, é accionado depois de 

terem falhado outros mecanismos informais utilizados numa primeira tentativa de resolução (...) ele não ocorre 

num vazio social nem significa o ponto zero da resolução do litígio a resolver” (p.49) 
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possa ser avaliado pelo enfoque jurídico.  

Partindo da concepção de pluralismo jurídico apresentada pelo professor 

Boaventura de Souza Santos104, devemos compreender que em nossa sociedade há a 

coexistência de várias normatividades que atuam e se combinam em diversos campos 

sociais. Em sendo assim, o direito estatal não é a única normatividade que regula nossas 

condutas e nos fornece parâmetros para administrar nossos conflitos.  

Estas normatividades são ocultadas pelo senso comum, que só reconhece o direito 

estatal como normatividade. Ele foi construído pela teoria do Estado e a teoria jurídica como 

a única forma de direito existente na sociedade. Por esta razão, o direito do Estado se faz 

presente em todos os campos sociais numa perspectiva integralizadora, atuando em todas as 

relações sociais.  

Esta compreensão hegemônica do Direito provoca uma sublimação das outras 

formas de composição de conflito não institucionalizadas pelo Estado e alça a jurisdição à 

qualidade de espaço mais justo105 e adequado para o tratamento dos conflitos. 

O papel que o Direito e o Judiciário desempenham na sociedade revelam como ela 

lida com os conflitos, representando o que a sociologia conhece por cultura jurídica. Ao 

vislumbrarmos a cultura jurídica de uma dada sociedade é possível identificar os espaços 

ofertados para administração do conflito, o grau de excelência que a comunidade imputa à 

cada espaço a forma com que executam esta função. 

 

2.2 Um breve olhar sobre a cultura jurídica  

A cultura jurídica de uma sociedade se apresenta em duas perspectivas. Há a cultura 

jurídica externa106 ou jurídico-política107 e a cultura jurídica interna ou jurídico-profissional. 

                                                 
104 Para o autor nossa sociedade é formada por constelações de poder, de direito e de conhecimento. Cada forma 

de estrutura de poder, de juridicidade e de epistemologia é própria de um campo, conforme disposto no quadro 

2 que segue em anexo. No que se refere à constelação de direito, embora cada forma de direito se 

autoreferencie, seus limites e suas concepções encontram substrato nas outras ordens jurídicas, advindo deste 

intenso diálogo a ideia do autor de não haver uma legalidade, mas interlegalidade, ou seja, a atribuição de um 

fenômeno como jurídico depende de sua interação com as outras fontes. Sem esta necessária interação o direito 

estatal não funcionaria na sociedade. SANTOS, Boaventura de Souza. Para um novo senso comum: a ciência, 

o direito e a política na transição paradigmática. São Paulo: Cortez, 2002, v.1, p.273. 
105 COSTA, Alexandre Araújo. Cartografia dos métodos de composição de conflitos. In: AZEVEDO, André 

Gomma de (org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa, 2004, v.3, 

p. 192. 
106 Os termos cultura jurídica externa e interna são utilizados por Garapon tendo como base a divisão clássica 

de Lawrence M. Friedman. Cf. GARAPON, Antoine. Julgar nos Estados Unidos e na França: cultura 

jurídica francesa e common law em uma perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 3-21. 
107 A nomenclatura cultura jurídico-político e jurídico-profissional é cunhada por Souza Santos. Cf. SANTOS, 

Boaventura de Souza. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Porto: Aforamento, 
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A cultura jurídica externa é o padrão de atitudes e valores que a sociedade manifesta em face 

do direito e do Estado. Já a cultura jurídica interna diz respeito aos modos como os 

operadores do direito compreendem, valoram e praticam o direito.  

 

2.2.1 A cultura jurídica interna  

A primeira observação que se deve fazer sobre a cultura manifestada pelos 

operadores do direito é de que num mesmo país podemos identificar diversas culturas, assim 

como uma cultura jurídica pode ser compartilhada por sujeitos em diferentes países108. Isto 

é, a cultura jurídica não é um produto uniforme da normatividade de um Estado.  

Em razão do nosso objeto, a cultura jurídica que será avaliada é aquela que é própria 

do contencioso de direito de família. Aqueles que transitam neste espaço experimentam 

algumas diferenças nas interpretações sobre as normas que regem o processo e nas práticas 

judiciárias, muito embora as regras procedimentais aplicadas sejam aquelas do direito 

processual civil. 

Um conceito primordial da cultura jurídica é o de lide. A lide é a oposição de 

pretensões jurídicas que se encerra com a decisão terminativa do processo. Entretanto, os 

conflitos, especialmente na seara do direito de família, guardam em si oposições mais 

amplas, que envolvem questões para além das questões trazidas ao processo e disciplinadas 

pelo direito. A lide é uma manifestação do conflito judicializado, contudo, especialmente no 

direito de família, não encerra todo o seu conteúdo109. 

Logo a jurisdição só pacifica oposições jurídicas110, ou seja, disputas sobre direitos. 

As outras dimensões do conflito não podem ser alcançadas pelo processo, lidando a 

heterocomposição estatal só de modo superficial com esta espécie de conflito. Tal presunção 

se confirma com a observação de um comportamento habitual no campo estudado, mesmo 

                                                 
1996, p. 42-44. 
108 GARAPON, Antoine. Julgar nos Estados Unidos e na França: cultura jurídica francesa e common law 

em uma perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Lumen Juri, 2008, p.14 
109 Boaventura de Souza Santos usa a nomenclatura conflito processado num paralelo de lide ou litigio e 

conflito real como paralelo ao conflito. Para o professor Boaventura ao ingressar no judiciário o conflito passa 

a ser processado pela lógica que opera naquele campo, desviando a estrutura discursiva e os objetivos originais. 

Aliás, considero que a narrativa das partes passa por um duplo processamento, primeiro pela distorção 

produzida pela compreensão que o causídico tem sobre os fatos que lhes são narrados e em um segundo 

momento pelo processamento dos fatos narrados pelo causídico na construção da perspectiva pelo magistrado. 

Cf. SANTOS, Boaventura de Souza. O discurso e o poder: ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica. Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 23. 
110 Cf. DUARTE, Fernanda. A construção da verdade no processo civil e a igualdade jurídica. II Seminário 

Internacional de Gestão em Segurança Pública e Justiça Criminal, NUFEP - Núcleo Fluminense de Estudos e 

Pesquisas da UFF, Niterói, julho de 2007. 
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havendo a fixação e um regime de compartilhamento de tempo do menor, não são todos os 

genitores que se empenham em participar da vida dos filhos, demonstrando com isso que 

embora garantido pela sentença o direito do pai de deter a guarda do filho e o direito do filho 

de estar com o pai, a efetividade depende de questões que não cabe ao direito disciplinar, tal 

como o afeto.  

Porque o processo está adstrito a debater questões jurídicas, o conflito passa a 

operar por uma linguagem técnica e burocrática que é própria do Direito. Ademais, como as 

partes não tem capacidade para elas próprias produzirem os atos do processo111, dependem 

de advogados que detêm a expertise técnica para tanto. De outra via, o terceiro responsável 

pela heterocomposição será o magistrado, investido de poder jurisdicional para tanto e que 

também abordará e promoverá uma solução adstrita a questões técnicas.  

Por conseguinte, a via jurisdicional administra o conflito através de uma burocracia 

especializada, que tem por objetivo aplicar a lei ao caso concreto e solucionar a lide, 

desempenhando esta função através de um procedimento técnico de encadeamento de atos 

que só podem ser desempenhados pelos operadores do direito, cabendo aos litigantes o papel 

de meros coadjuvantes112.  

A narrativa da petição tenta enquadrar a especificidade dos fatos apresentados ao 

que a lei, a dogmática e a jurisprudência indica, buscando nestes discursos pré-estabelecidos 

um argumento ao seu pleito. O advogado deverá tecer uma semelhança entre o pleito do 

litigante que representa e uma tese jurídica que já foi bem sucedida.  

Nas peças processuais quem fala é o causídico das partes. A narração dos fatos, a 

cadência do discurso, as ênfases e as omissões são fruto de um processamento realizado pelo 

advogado sobre as informações prestadas pela parte. A narrativa reconstrói os fatos 

vivenciados pelas partes, pois a forma como é contada a história daqueles litigantes é 

preponderante para a argumentação que busca o convencimento do magistrado. 

Fruto de uma lógica cartesiana, os atos processuais transcorrem como 

decomposições dos fatos e fundamentos trazidos pelas partes, submetidos a um 

procedimento de verificação, para alcançar o ato final de julgamento que irá recompor estes 

                                                 
111 Há a distinção entre a capacidade de ser parte (art.7º do CPC) e a capacidade postulatória (art.36 do CPC). 

É vedada, salvo aquelas hipóteses previstas em lei, demandar a prestação jurisdicional sem a assistência do 

advogado (art.1º, I da Lei 8.906/94) 
112 Cf. BAPTISTA, Bárbara G. Lupetti. A oralidade processual e a construção da verdade jurídica. Revista da  

Sjrj, Rio de Janeiro, v. 15, n. 23, p.131-160, 2008, p.144. “Um processo não transcorre sem a participação dos 

advogados, do juiz, do perito, dos servidores da vara/juizado, mas o seu curso se verifica, normalmente, sem a 

participação das partes, seja autores ou réus.”  
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fragmentos para alcançar uma verdade113. A dúvida sobre as manifestações das partes é o 

que movimenta o processo e o próprio ato de julgar do magistrado, que com a sentença irá 

expor sua interpretação sobre os fatos e construir uma suposta solução adequada para a lide. 

A regra no processo civil é de que a verdade que se busca construir é a formal114, 

ou seja, é a verossimilhança dos fatos sobre os quais as partes discutem e que foram objeto 

de prova no processo. Acredita-se que a verdade real não pode ser alcançada, sendo a 

verdade produzida nos autos aquela adequada para inferir sobre os fatos.  

No nosso sistema processual o magistrado é quem controla o procedimento de 

produção de provas e decide sobre a sua pertinência, detendo também poderes instrutório 

(art.130 do CPC). A verdade é aquela revelada pelo magistrado com base nos fatos e provas 

que os advogados trazem ao feito, elegendo por sua convicção qual dos oponentes é 

vitorioso. Este procedimento reflete um padrão inquisitorial115 que promove uma 

acumulação pelo magistrado do papel de administrar a produção de provas e de desvendar a 

verdade.  

Ao julgar, em razão do livre convencimento (art.131 do CPC), a narrativa que será 

considerada para este ato técnico será a narrativa do magistrado, um produto da dialética 

entre a narrativa das partes e a inquirição, e suas respectivas considerações. Este controle 

que o magistrado tem sobre a formação da verdade somada a possibilidade de apurá-la 

segundo o que considera correto e relevante116 lhe empresta tamanho poder que o ato de 

julgar acaba sendo tomado como um ato moral. O magistrado será a autoridade que irá 

decidir quem detém a razão no processo, impondo a vontade do Estado sobre a vontade da 

parte, redistribuindo ou confirmando a relação de poder em uma relação117. 

Outrossim, a posição que o magistrado ocupa no conflito lhe empresta uma maior 

autoridade na dinâmica de lide. Se as partes buscam o judiciário porque não conseguem 

                                                 
113 Cf. STRECK, Lenio Luiz. O “cartesianismo processual” em terrae brasilis: a filosofia e o processo em 

tempos de protagonismo judicial. Revista Novos Estudos Jurídicos, Itajaí, v. 18, n. 1, p.5-22, jan/abr. 2013. 
114 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Podivm, 2007, p.22.  
115 GARAPON, Antoine. Julgar nos Estados Unidos e na França: cultura jurídica francesa e common law 

em uma perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Lumen Juri, 2008. 
116 Bárbara Lupetti destaca: “A produção das provas está sempre condicionada a sua intervenção. Ele decide 

as perguntas que devem ser feitas às testemunhas e as que não devem ser; ele decide os quesitos que devem 

ser respondidos pelo perito e os que não devem ser; ele reelabora as perguntas conforme entende pertinente; 

ele registra em ata apenas o que julga conveniente; ele ouve as partes sempre que assim desejar e não ouve 

quando não quiser; ele valora as provas produzidas conforme o seu convencimento – enfim, o controle dos atos 

processuais lhe pertence”. Cf. BAPTISTA, Bárbara G. Lupetti. A oralidade processual e a construção da 

verdade jurídica. Revista da Sjrj, Rio de Janeiro, v. 15, n. 23, p.131-160, 2008, p.153. 
117 A sentença como ato de construção de verdade e de nomeação, manifestação do poder simbólico do 

magistrado tem respaldo na teoria sobre o Direito formulada por Bourdieu. Cf. BOURDIEU, Pierre. O poder 

simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Lisboa: Difel, 1989, p.236-237. 
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administrar um conflito, elas emprestam poder ao julgador para que ele resolva por elas.  

Com o ato de julgar o magistrado substitui a vontade das partes. A impositividade 

de sua decisão encontra respaldo no pressuposto de que o juiz está agindo de maneira neutra, 

que julga com base em regras jurídicas e de modo objetivo. Ademais, o juiz se apresenta 

como uma autoridade moral, não só dentro do campo como na sociedade, desempenhando 

um papel que lhe confere uma certa ascendência118 por deter saber jurídico, o monopólio de 

administrar o processo e decidir quem tem razão.  

A exposição de motivos do código de processo civil vigente explicita está função 

do julgador ao afirmar que “a finalidade do processo é a de dar razão a quem efetivamente 

a tem (...) o julgamento desse conflito de pretensões, mediante o qual o juiz, acolhendo ou 

rejeitando o pedido, dá razão a uma das partes e nega-a à outra”119.   

Tendo as partes que convencer o magistrado sobre sua razão, assumem um discurso 

regido por uma lógica disjuntiva, binária, de disputa entre vencedor e perdedor120, entre 

poder e submissão. Exatamente por ser o processo um procedimento racional e que visa o 

convencimento, ele se organiza através de uma retórica persuasiva que se utiliza de uma 

estrutura argumentativa que visa convencer o seu interlocutor sobre suas razões. 

Instalada a competição os operadores assumem o comportamento não de construção 

de consensos, mas sim de defesa de suas pretensões, posto que dar razão a um implica em 

negar, em alguma parte, a pretensão do outro. Esta dinâmica acaba proporcionando um 

tratamento do conflito com efeitos negativos121, na medida em que reduz a interação no 

processo a um agir estratégico das partes. 

Na ação estratégica122 o sujeito opera orientado para o sucesso de seus interesses 

individuais e, sendo esta sua finalidade, não há espaço para ouvir os argumentos dos demais 

sujeitos. Qualquer eventual cooperação terá fim estratégico para o alcance dos seus objetivos 

pessoais.  

                                                 
118 Cf. GARAPON, Antoine. Julgar nos Estados Unidos e na França: cultura jurídica francesa e common 

law em uma perspectiva comparada. Rio de Janeiro: Lumen Juri, 2008 e BAPTISTA, Bárbara G. Lupetti. A 

oralidade processual e a construção da verdade jurídica. Revista da Sjrj, Rio de Janeiro, v. 15, n. 23, p.131-

160, 2008. 
119 BRASIL. Lei nº 5.869/73. Código de processo civil: histórico da lei. Brasília, DF: Senado Federal, 

Subsecretaria de Edições Técnicas, 1974. v. 1, t. 1, p. 13. 
120 SANTOS, Boaventura de Souza. O discurso e o poder: ensaio sobre a sociologia da retórica jurídica. Porto 

Alegre: Sérgio Antonio Fabris Editor, 1988, p.20. 
121 A busca de um vencedor com a consequente anulação do perdedor polariza a demanda e produz um resultado 

que as teorias dos jogos define como soma zero. A via adjudicatória é assim caracterizada por: COSTA (2003), 

PINHO (2012), SANTOS (1998) e VASCONCELOS (2012). 
122 Cf. HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Tradução Guido A. de Almeida. Rio 

de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1989. 143-233. 
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A lógica do discurso jurídico não está preocupada em preservar as relações 

pretéritas à lide porque o judiciário visa pacificar conflitos, não percebendo que a dinâmica 

divergência/convergência faz parte da relação social, privilegiando este agir estratégico que 

anula a importância do opoente e a importância da própria relação entre as partes. 

Num processo que envolva a disputa pela guarda de menores esta competição se 

dará na investigação de quem é o melhor pai. Serão apresentados no processo argumentos 

racionais, fatos e provas ao processo numa tentativa desqualificar o oponente, manifestando 

uma postura beligerante que é legítima perante o sistema.  

Se as partes ou seus causídicos não concordarem com a decisão podem operar uma 

variedade de recursos, protelando a disputa, agora não só contra o oponente, mas também 

contra o magistrado. O magistrado não está imune a falhas, mas na nossa cultura judiciária 

a oposição à decisão do magistrado se encontra fundada também na ideia de que é sempre 

possível que haja uma opinião diferente para legitimar uma reforma da decisão.  

Nas lides que discutem questão de alimentos e guarda de menores, a prorrogação 

da disputa pode não encontrar limites, posto que é possível manejar uma infinidade de ações 

revisionais pretendendo alterar o julgamento ou acordo anteriormente estabelecido, 

famigeradamente conhecidas como “processos filhotes” das lides originais.  

O modelo jurisdicional pode funcionar satisfatoriamente em diversos tipos de lide, 

mas em tantos outros tem eficácia restrita para administrar os conflitos. A resolução de lides 

com a imposição da decisão do magistrado é suficiente para refrear algumas disputas, mas 

equivoca-se o Estado que acredita que todos os conflitos sociais podem ser conduzidos desta 

forma, limitando sua função jurisdicional à oferta de mecanismo de adjudicativos.  

É por tal consideração que o novo código de processo civil prevê a oferta de outros 

mecanismos de resolução de conflito para além da via adjudicatória, incluindo métodos 

cooperativos e autocompositivos na prestação jurisdicional. No novo código os processos 

que envolvem direito de família ganharam uma disciplina própria (capítulo X) que privilegia 

os métodos cooperativos.  

É neste contexto que o Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais e a Ordem dos 

Advogados vêm tendo de implementar mecanismos autocompositivos para a resolução de 

conflitos. Contudo, como veremos no capítulo 3 deste trabalho, o consumidor da justiça 

ainda espera que ao buscar a prestação jurisdicional encontre aquela dinâmica binária, 

inquisitorial e destrutiva que há tanto tempo está sedimentada na cultura judiciária e no 

imaginário popular sobre o que é um processo judicial.   
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Os profissionais que atuam neste campo são treinados a pensar que o Direito se 

limita aquele que é discutido nos judiciários, sendo dada pouca ênfase aos trabalhos de 

consultoria, prevenção e soluções de disputas extrajudiciais. Todas as universidades ofertam 

disciplinas de prática jurídica, escritórios modelos, é cobrado dos alunos que operem o 

direito por esta via judicial. Ademais, o operador é condicionado a pensar através de uma 

retórica da divergência, numa realidade em que sempre é possível encontrar uma outra tese 

jurídica para confirmar ou refutar sua pretensão. Em sendo assim, o jurista é versado em 

criar divergência e não convergências.  

 

2.2.2 A cultura jurídica externa 

O estudo sobre a cultura jurídica externa tem por objetivo identificar como uma 

certa sociedade administra seus conflitos, se com preferência pelas vias informais ou 

formais, consensuais ou litigiosas e sua relação com o Direito e o Poder Judiciário.  

É verdade que nem todo o conflito se torna um litígio judicial. Isto porque nem toda 

lesão a uma norma jurídica se transforma em litígio ou porque as partes optam por um 

procedimento informal para debelar a disputa. Um dano experimentado por um sujeito e 

passível de uma sanção jurídica pode nunca ser encarado como uma questão litigiosa pelo 

prejudicado por força de questões sociais, pessoais ou interpessoais. O lesado pode não ter 

ciência da violação de uma norma jurídica ou ter alta tolerância à compreensão de que 

determinado comportamento é um dano. Pode ainda, em razão da espécie de relação em que 

se manifestou a lesão, considerar permitido ou tolerável determinado comportamento. 

Enfim, nem toda experiência de lesão a uma norma jurídica gera um conflito e muito menos 

uma contenda judicial123.  

O contexto onde o conflito se manifesta é igualmente importante fonte de definição 

sobre a sua transformação em litígio ou não. Questões sociais, o nível de interação entre os 

sujeitos e a importância da manutenção da relação são fundamentais para esta transformação 

da disputa em litígio.124 

Neste sentido, para ilustrar esta afirmação de que nem toda lesão se torna um litígio 

em razão da percepção das partes, não que deste exemplo se possa inferir uma estatística, 

mas serve para mostrar uma realidade muitas vezes oculta aos operadores do direito de 

                                                 
123 SANTOS, Boaventura de Souza. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Porto: 

Aforamento, 1996, p.44.. 
124 Ibid, p.46. 
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grandes comarcas. Uma dúvida que me foi ventilada por uma moradora de área urbana pobre, 

com formação somente em ensino fundamental, em consulta jurídica informal questionou se 

era verdade o que o marido dizia sobre sua obrigação de manter relações sexuais mesmo 

após a separação de fato do casal até que fosse decretado o divórcio.  

Por óbvio que esta pessoa vive inserida num contexto social em que borbulham 

informações sobre abuso sexual, mas as limitações de seu conhecimento e valores pessoais 

lhe impediram que enxergar isso como abuso. Mesmo após ter sido informada, a cônjuge 

lesada não encarou o comportamento do parceiro como abuso e o denunciou, resumiu-se a 

não mais ceder aos desejos do ex-cônjuge e pedir com celeridade o divórcio, mantendo tal 

experiência para si como um fato vergonhoso do seu passado. 

Exemplos tão fortes como esse ilustram que nas relações familiares, questões 

sociais, padrões culturais machistas, questões interpessoais e psicológicas influenciam na 

compreensão do litígio de forma mais viva do que em outras relações sociais.  

Feito este alerta, é preciso nos atentarmos que nosso campo de estudo talvez não 

seja tão amplo como pensamos. A observação de nosso cotidiano nos permite aferir que uma 

gama imensurável de relações conflituosas ou potencialmente conflituosas entre parceiros e 

familiares não buscam a via judicial para administração do conflito. Toda a criança tem a 

potencialidade de estar envolvida num conflito entre os genitores, daqueles banais e 

administrados sem complicação pelas partes.  

Há casais que são exitosos em gerir suas divergências de forma consensual e 

preferem não levar a questão às portas do judiciário, seja para preservarem suas vidas 

íntimas, para controlarem o processo de decisão de questões tão particulares como a 

dinâmica familiar ou por julgarem que o procedimento todo é burocrático ou desnecessário, 

vivendo toda uma vida sem ter obtido uma sentença judicial que lhe garantisse a intervenção 

na criação do filho ou seu convívio. Os mais zelosos podem até pleitear a homologação 

judicial do acordo como forma de evitar futuras celeumas. E essa nova dinâmica familiar 

muitas vezes funciona sem qualquer intervenção judicial, enfrentando tropeços, momentos 

de desentendimento, mas prosseguindo incólume às sub-rogações dos juízes.  

Contudo, seria displicência da minha parte presumir que deste universo de pais que 

não buscam a prestação jurisdicional todos alcançaram algum tipo de acordo. Há sujeitos 

que não iniciam uma demanda por uma questão de barganha, por completo desinteresse em 

participar da vida do filho, por serem ameaçados ou por ignorância sobre o seu direito de 

buscar a tutela estatal para administrar seu conflito. Portanto a ausência de demanda judicial 
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não implica a existência de um acordo quanto a parentalidade ou que de fato os pais estão 

agindo no melhor interesse do menor. Porém, como já alertado, este universo não pode ser 

investigado pelo esforço de pesquisa aqui empreendido.  

Em extremo oposto, hodiernamente se vê um fenômeno de questões simples que 

não guardam em si controvérsias jurídicas, serem levados ao conhecimento de tribunais. Se 

irrefutavelmente temos pais que preferem manter a incolumidade de seus lares e estabelecem 

acordo proveitosos e funcionais, por outro cresce o número de cônjuges que resolve fazer do 

judiciário um palco de batalhas épicas.  

A prática jurídica já me fez presenciar demandas em que um dos genitores, por 

absoluta incapacidade de se comunicar com o ex-cônjuge, propôs ação de obrigação de fazer 

para exigir que a outra parte compre um celular para o filho do casal como forma de facilitar 

o contato.  

Contudo, além de questões subjetivas e intersubjetivas, a escolha da via judicial é 

influenciada por questões culturais compartilhas por toda a sociedade. A forma como os 

sujeitos sociais se relacionam com o Direito e com as Instituições também alimenta o 

consumo da prestação jurisdicional. 

No Brasil a Constituição de 1988 e o processo de redemocratização acenderam uma 

ampliação no rol de direitos. Com este movimento novos sujeitos sociais e relações passaram 

a ser objetos de regulamentação estatal. E neste diapasão que despontaram o Estatuto da 

Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, Código de Defesa do 

Consumidor, um sem fim de leis e dispositivos que, para além de agenciar uma melhora da 

condição macrossocial das figuras tidas como hipossuficientes, intervêm diretamente em 

relações intersubjetivas que até então passavam ao largo do controle do Estado. 

Em 2013 um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação125 divulgou a assombrosa cifra de 4.785.194 (quatro milhões, setecentos e oitenta 

e cinco mil, cento e noventa e quatro) normas, entre emendas, leis ordinárias, medidas 

provisórias e portarias, editadas em 25 anos de Constituição. 

Cada vez mais camadas de nossas relações sociais estabelecidas cotidianamente são 

reguladas pelo direito, transformando considerável parte de nossas ações em fenômeno 

                                                 
125 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO (São Paulo). Gilson Amaral. 

Quantidade de normas editadas no Brasil: 25 anos da Constituição Federal de 1988. 2013. Disponível em:  

<https://www.ibpt.org.br/img/uploads/novelty/estudo/1266/NormasEditadas25AnosDaCFIBPT.pdf>. Acesso 

em: 6 fev. 2015. 
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jurídico126. O Direito se expande e se densifica, regulando cada vez mais aspectos da vida 

social e privada. Mais do que complementar as normatividades existentes nas relações 

sociais, o direito as remodela127, fazendo com que os liames destas relações sociais passem 

a depender, em algum grau, da regulamentação estatal. Em sendo assim, os sujeitos passaram 

a se relacionar como sujeitos de direito e não só como membros de uma coletividade.  

Para além de análises estatísticas que demonstram um incremento na produção 

legislativa, uma observação indiciária das nossas relações sociais reforça a percepção de que 

o Direito invadiu nossas vidas. Esta expansão do Direito é nomeada por Habermas de 

juridicização128.  A regulação de mais relações sociais através de categorias jurídicas amplia 

o potencial de conflitos que são judicializáveis. Em suma, a ampliação do Direito expande 

o judiciário como espaço para administração de conflitos.  

Todavia, a juridicização de uma sociedade não significa a necessária judicialização 

de suas relações sociais, o primeiro fenômeno é uma das causas do segundo, mas não sua 

condição suficiente129. A judicialização, a grossíssimo modo, é a busca pelo judiciário para 

a solução de celeumas nas relações sociais com um crescente protagonismo do Poder 

Judiciário na sociedade.  

O aumento da regulação jurídica nas relações sociais e do acesso a mecanismos que 

possam garantir a efetividade destes direitos, faz do judiciário um protagonista. Pelo 

ordenamento jurídico pós redemocratização a função do judiciário não mais se limita as 

questões formais, mas invade a política social e a promoção de efetividade dos direitos 

sociais e dos princípios norteadores do Estado Democrático130. 

Parece-nos que no Brasil experimentamos os dois fenômenos, a juridicização e a 

judicialização. Há uma percepção, compartilhada ao menos por todos que vivem em grandes 

centros urbanos, que os sujeitos buscam com mais frequência a prestação jurisdicional para 

                                                 
126 Os fenômenos sociais podem ser interpretados pela perspectiva de diversos saberes. A psicologia, a 

sociologia, a história e o direito formulam compreensões próprias sobre um mesmo objeto observado. Ocorre 

que o Direito, como uma ciência social normativas, pretende não só compreender seu objeto, mas prescrever 

regras para o fenômeno observado, interagindo e produzindo mudanças sensíveis na realidade observada. 
127 HABERMAS, Jürgen. Tendências da Juridicização. Tradução Pierre Guibentif. Sociologia: Problemas e 

Práticas, Lisboa, v. 2, p. 185-204, maio 1987. p. 199. 
128 Ibid, p.186. 
129 Cabe aqui uma pequena distinção entre condição necessária e condição suficiente. De acordo com a Lógica, 

a condição suficiente é aquela que por si só já torna um resultado certo; já condição necessária é aquela que 

precisa estar presente para que se alcance um determinado resultado, mas ela só não é a condicionante total do 

resultado. Cf. BLACKBURN, Simon. Dicionário de Filosofia. Lisboa: Gradiva, 1997, p.75. 
130 Cf. VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. Dezessete anos de 

judicialização da política. Tempo Social: revista de sociologia da USP, São Paulo, v. 19, n. 2, p.39-85, nov. 

2007. 
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solucionar suas contendas e o que o Poder Judiciário se faz mais presente na dinâmica social. 

Corroborando a experiência desta percepção, constata-se um considerável esforço 

institucional131 na última década para a verificação e compreensão deste fenômeno, com a 

criação de relatórios estatísticos anuais e programas de gerenciamento de demandas pelo 

próprio Poder Judiciário.  

Quão comum não se tornou a propositura de uma “ação judicial”? Quão frequente 

não são as consultas informais e formais aos advogados sejam para questões cotidianas ou 

grandes decisões nas vidas das pessoas? Quantas vezes não se escuta a já popular exclamação 

“vou te processar”?  

Este tipo de afirmação vem alicerçado em observação estatística. Tenhamos como 

base o Relatório Justiça em números produzido anualmente pelo CNJ132. O estado do Rio de 

Janeiro manteve a tendência de crescimento no número de novas ações propostas. No ano 

de 2013 foram propostas 1.650.757 (um milhão seiscentas e cinquenta mil setecentas e 

cinquenta e sete) novas ações, num acréscimo de 8,9% se comparado ao ano de 2012.  

Como já dito, a judicialização não é uma consequência necessária da juridicização. 

Existem outros fatores na sociedade brasileira que ocasionam o fenômeno tão hodierno da 

judicialização. Considero que outros dois fatores, para além da juridicização, concorrem para 

ocorrência deste fenômeno: a forma como o Direito é manipulado por nossa sociedade e a 

falta de incentivo ao uso de mecanismos extrajudiciais para a solução de conflitos. 

 

2.3 Da judicialização à sobrejudicialização   

Como já relatado o Direito se expandiu na nossa sociedade e o judiciário 

acompanhou esta ampliação, desempenhando importante função de regulamentação social. 

Por ser considerado um espaço mais justo e um meio de realização dos valores 

constitucionais, diante dos obstáculos que encontramos para efetivação de nossos direitos, 

os sujeitos sociais são direcionados a demandarem suas contendas pela via judicial.  

É trivial encontrarmos o termo sobrejuridificação em trabalhos críticos ao excesso 

de intervenção e regulamentação do Estado133, principalmente em face das relações privadas. 

                                                 
131 Existem sequências de relatórios produzidos pelos CNJ e pelos Tribunais tentando mapear o número de 

demandas e o estoque processual nos últimos anos. Dentre os trabalhos realizados o que considero mais amplo 

é o Justiça em números produzido anualmente pelo CNJ.  
132 Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2014 ano-base 2013. Brasília, 2014. 395 p. Disponível 

em: <ftp://ftp.cnj.jus.br/Justica_em_Numeros/relatorio_jn2014.pdf>. Acesso em: 28 jan. 2015. 
133 SANTOS, Boaventura de Souza. Pela mãe de Alice: o social e o político na pós-modernidade. Porto: 

Edições Afrontamento, 1999, p.91. 
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Tenha-se presente que em geral ao termo se empresta uma conotação negativa. 

Tendo em conta esta perspectiva e a diferença apontada entre juridificação e 

judicialização, chamaremos esta relação que nossa sociedade tem com o Poder Judiciário de 

sobrejudicialização, posto que está mais de acordo com a ideia de que a questão objeto de 

crítica não é o excesso de leis sobre a matéria, mas o excesso de intervenção judicial nas 

relações. Seja na micro ou na macrolitigiosidade, a forma como nossa sociedade administra 

seus conflitos beira ao fetichismo judicial. 

Acredito que a forma como o Direito é manifestado na cultura brasileira é um fator 

para a sobrejudicialização das relações sociais. A singularidade de nossa organização social 

fomenta a busca pela prestação jurisdicional. O estranhamento inicial que esta afirmação 

pode causar é superado se analisarmos um pouco mais a fundo nossa estrutura social. 

O Direito no Brasil é encarado como instrumento de moralização e educação social, 

categoria que deve reorganizar a sociedade e não como um instrumento para reforçar as 

regras já vigentes134. Este seria um dos motivos para a baixa adesão da sociedade às leis, ou 

seja, a falta de coerência entre a lei e as práticas sociais resultaria na permissividade quanto 

à violação das normas. 

Indubitável na nossa sociedade que a ideia de certo ou errado e de obrigação de 

fazer ou não fazer estampada em dispositivos legais não são sempre congruentes, admitindo-

se uma gradação de aplicação da lei, a variar de acordo com o sujeito que a opera. 

Entretanto a permissividade no descumprimento da lei não decorre simplesmente 

da falta de congruência entre a norma e as práticas sociais, suas raízes são mais profundas. 

A percepção de que as leis não se aplicam a todos os sujeitos e a todos os casos, criando uma 

regra de promoção de exceções, é o resultado da falta de identidade horizontal e da 

hierarquização na organização social.  

Convém usar as lições do professor Roberto DaMatta para compreender essa 

realidade. É possível afirmarmos que estamos em uma sociedade em que os sujeitos querem 

ser pessoas e não indivíduos135, e onde pessoas são mais importantes que o todo. A leis 

                                                 
134 DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1997. p.62.  
135 Para o autor a complexidade social brasileira se assenta na coexistência de duas categorias, a de indivíduos 

e a de pessoa. O indivíduo é aquele que se encontra sob o domínio das leis, sem privilégios, distinção ou poder. 

Já a pessoa é um sujeito que, em razão dos seus laços de família e amizade, pode receber um tratamento 

diferenciado, e sua atuação tem como parâmetro a ética estabelecida em seus grupos de relações pessoais. 

Como afirma o autor: “É como tivéssemos duas bases através das quais pensássemos o nosso sistema. No caso 

das leis gerais e da repressão, seguimos sempre o código burocrático ou a vertente impessoal e universalizante, 

igualitária do sistema. No caso das situações concretas, daquelas que a vida nos apresenta, seguimos sempre o 
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servem para os indivíduos, já as pessoas têm seus compadrios para lhes proteger ou para 

realizar suas pretensões, operando em categorias éticas não alcançadas pelo ordenamento 

jurídico. 

A base de vários trabalhos do citado antropólogo é o duplo referencial brasileiro, 

qual seja, a igualdade e a hierarquia. Embora o Estado Democrático de Direito tenha 

instaurado uma aparente isonomia entre os sujeitos, estes ainda atuam sob os signos da 

hierarquia. O discurso oficial é o desejo pelo tratamento igualitário, mas esse desejo é 

apostatado quando a isonomia representa um empecilho ou um desserviço para atender seus 

objetivos. 

A percepção inoculada no senso comum é de que aqueles que estão no topo da 

hierarquia social possuem maior facilidade em descumprir as normas136. Como todos somos 

indivíduos perante a lei, o que lhe possibilita escapar desta condição é a ostentação de algum 

privilégio que o permita estar mais bem colocado na hierarquia social ou de alguma relação 

pessoal que sustente essa alavancagem. A distinção é o que lhes transmuta em pessoa e 

justifica o tratamento fora da lei. 

Interessante notar o mesmo sujeito que não quer cumprir uma lei por 

incompatibilidade da normatividade com seus interesses pessoais pode perfeitamente exorar 

seu uso quando a lei se coaduna com suas intenções, asseverando ser referencial peremptório 

de conduta. Este paradoxo na percepção social sobre o Direito é traço marcante da nossa 

realidade e se faz possível porque o modo como pensamos o Direito admite a construção de 

adesões provisórias e de um agir estratégico em face desta normatividade. Em sendo assim, 

o Direito opera tanto como instrumento de criação de isonomia, quanto como fundamento 

para submissão de um interesse em detrimento de outro. 

A própria prestação jurisdicional não escapa deste duplo referencial de 

hierarquia/igualdade. O Poder Judiciário exerce na sociedade um papel simbólico muito 

poderoso de garantidor da justiça social e do exercício da cidadania. Diante da omissão e da 

incapacidade das instituições políticas e da administração pública em efetivar políticas 

sociais, a sociedade encontra no judiciário o espaço para compensar estas ausências.  O Poder 

Judiciário foi apoderado pelos indivíduos como a figura que irá garantir-lhe o atendimento 

                                                 
código das relações e da moralidade pessoal”. Cf. DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: 

para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.169. 
136 Na pesquisa da FGV que confeccionou o IPCL (índice de percepção de cumprimento das leis) ficou 

constatado que o índice varia inversamente à renda. Para 85% dos entrevistados que possuem renda maior de 

8 salários mínimos é fácil descumprir uma lei no Brasil. Em comparação, entre os entrevistados que ganham 

até 1 salário mínimo esta porcentagem caí para 71%. 
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de suas necessidades em face dos desarranjos do Estado. Este sujeito social, ao receber a 

prestação jurisdicional que lhe garante a efetividade de um direito, deixa de ser indivíduo, 

relegado às omissões do poder público, e passa a ser alavancado à categoria de pessoa com 

o ato de nomeação que é o veredito judicial, não fazendo mais parte da multidão de outros 

indivíduos que experimentam a não efetivação do Direito137. 

Esta perspectiva do judiciário como produtor de signos de distinção fica evidente 

quando tratamos a relação cidadão-Estado, mas também se faz presente na interação da 

microlitigiosidade. Como já apontado, o juiz dirá quem tem razão na lide e produzirá um 

vencedor. Naquela relação conflituosa o sujeito que é vitorioso, ou mais vitorioso, de um 

processo ostenta uma condição que o diferencia da outra parte, que o torna pessoa. 

Interessante notar que algumas partes sucumbentes mais indignadas com a derrota 

chegam a imputar relações de compadrio entre o juiz do processo e a parte vencedora, 

fazendo afirmações tais como que o magistrado “foi comprado”, protegeu, sentiu pena, que 

é amigo da parte ou advogado, que é da categoria, um sem fim de qualificações para 

desacreditar a questão técnica do julgamento e imputar um favorecimento ao vencedor. Esta 

observação reforça que o modelo de DaMatta sobre laços de compadrio e a polaridade entre 

indivíduo e pessoa nos é útil para compreender a relação entre a sociedade e o Poder 

Judiciário.  

O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus fundamentos a igualdade 

no tratamento dos sujeitos, mas a nossa sociedade opera com base na hierarquização, o que 

já foi assimilado e encontra raízes tão profundas na nossa cultura que os sujeitos esperam a 

instituição de distinções e de particularismo. 

O Judiciário se tornou a matriarca superprotetora da nossa sociedade e a crescente 

necessidade de levar as celeumas a esta instância final nos transformou em verdadeiras 

crianças mimadas que correm para as barras das saias de nossa mãe para requerer sua 

proteção as nossas pretensões, que nos dá razão. Esta percepção sobre o Poder Judiciário 

somada ao fato de que nossas relações cada vez mais são disciplinadas pelo direito, permite 

que busquemos a tutela judicial para derriças que outrora não seriam nem uma questão de 

                                                 
137 Cf. BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Tradução Mario Gama. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1998, p. 88. A experiência da tutela jurisdicional como uma marca de conspicuidade é descrita por 

Bauman: “a justiça forma-se em um festivo e alegre acontecimento: isso ajuda a aplacar a consciência moral e 

a suportar a ausência de justiça durantes os dias úteis. A falta de justiça torna-se a norma e a rotina. diária”. 

Encontro paralelismo na descrição de DaMatta sobre a transformação de indivíduo em pessoa na violência 

urbana contra transportes e na experiência do voto em: DAMATTA, Roberto. Carnavais, malandros e heróis: 

para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, p.243-244. 
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violação de direitos.   

Esta receita já seria suficiente para fomentar a busca por prestação jurisdicional, 

mas outro fator reforça ainda mais a ideia do Poder Judiciário como grande moralizador e 

agregador social, qual seja, a não promoção pelo Estado da utilização de outros mecanismos 

de solução de litígios fora do Poder Judiciário.  

Embora tenha sido reconhecido o instituto da arbitragem (Lei nº 9.307/96) e da 

conciliação extrajudicial há algumas décadas (art.5º, LXXVIII da Constituição Federal), o 

Estado não estimula o seu uso e continua a fomentar uma política de acesso à justiça que 

invariavelmente direciona as demandas ao Poder Judiciário. Até as experiências de 

promover conciliações prévias, são esforços realizados pelo Poder Judiciário e obviamente 

seguem sua lógica e sua retórica, não podendo ser qualificadas exatamente como 

extrajudiciais. 

O Conselho Nacional de Justiça, na tentativa de promover o acesso à justiça e 

estimular uma cultura da solução pacífica dos conflitos, estabeleceu com a Resolução 125/10 

as diretrizes para a implementação, através do judiciário, do uso de mecanismos 

cooperativos de construção de consenso. 

Olvida-se, entretanto, que, ao estabelecer tal política como incumbência do 

judiciário, a oferta de meios cooperativos se dá por via intrainstitucional. O sujeito busca 

primeiro o judiciário, e espera atuar sob sua lógica, para então ser apresentado à 

procedimentos como a conciliação e a mediação. 

O sujeito quando procura ou quando é apresentado a via cooperativa, ainda se vê 

dentro do poder judiciário e tenta organizar o procedimento através de categorias 

judiciárias138. Com isto ele transporta para a via cooperativa categorias formais, burocráticas 

e combativas que em natureza lhes são estranhas.  

A nossa Constituição com a promoção do acesso à justiça e a inafastabilidade da 

prestação jurisdicional estimula a judicialização de demandas. Para a normatividade estatal 

o judiciário é o único espaço social para administração de conflitos, independente dos 

mecanismos que ele se utilize para tanto.  

O direito oficial estatal, tanto na sua produção quanto na sua aplicação, trava 

negociações com outras fontes de regulação social. Assim ele não é único, ainda que 

                                                 
138 ALMEIDA, Gabriel Guarino Sant'anna Lima de; DUARTE, Fernanda. Sentimentos de justiça e(m) 

conflito.: uma experiência de mediação judicial no Rio de Janeiro. Revista da Sjrj, Rio de Janeiro, v. 20, n. 

38, p.157-168, dez. 2013. 
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hegemônico, e sua juridicidade se manifesta de acordo com as negociações que estabelece 

com estas outras normatividades. Ademais, nem sempre ele é o mais importante na 

contensão de conflitos do cotidiano139. Muitos sistemas jurídicos paralelos ao estatal dão 

conta de conter a litigiosidade de fatos que representam uma violação as leis. 

A compreensão de que a lei é a única fonte do direito e que o judiciário é o único 

responsável pela contensão de conflitos direciona os sujeitos para a prestação jurisdicional. 

A sociedade nos apresenta uma variedade de mecanismos de auto regulação e de 

autocomposição de litígios, com ou sem recurso a uma terceira parte, mas o Estado não as 

legitima, o que desestimula seu uso. 

Pensar que todo conflito experimentado na sociedade é levado à apreciação do 

judiciário é uma arrogância deste poder. Como já asseverado pelo professor Boaventura de 

Sousa Santos140, há uma área cinzenta de conflitos que sequer batem as portas do judiciário 

e são administrados em espaços sociais autorregulados e investidos de autoridade pelos 

sujeitos integrantes. 

Hodiernamente o Estado tem um discurso de promoção de outros métodos de 

administração de conflito, porém a própria nomenclatura de alternativos a estes métodos já 

demonstram que identifica a jurisdição como o principal método estatal para administrar as 

dualidades nas relações sociais.  

Não há como esse trabalho afirmar que os casais hodiernamente procuram mais o 

judiciário para solucionar seus litígios porque não temos como quantificar o número de 

casais que não buscam a prestação jurisdicional. A avaliação que podemos fazer é que grande 

parte da população identifica no judiciário um espaço principal para realizar a 

heterocomposição em litígios que envolvem direito de família. Tal afirmação encontra 

fundamento em algumas pesquisas estatísticas que apontam os litígios de família como uma 

das principais causas para busca da prestação jurisdicional.   

Na única Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) que abordou a 

temática do acesso ao judiciário realizada em 2009141, das 12,6 milhões de pessoas com mais 

de 18 anos que declararam ter experimentado situação de conflito nos cinco anos anteriores, 

                                                 
139 SANTOS, Boaventura de Souza. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 

paradigmática. São Paulo: Cortez, 2002, v.1, p.261-325. 
140 SANTOS, Boaventura de Souza. Os Tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Porto: 

Edições Aforamento, 1996, p.44-51. 
141 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios: 

Características da vitimização e do acesso à justiça no Brasil. Rio de Janeiro, 2010. 248 p. Disponível em: 

<Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios>. Acesso em: 08 fev. 2015. 
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70,2% recorreram a algum órgão do Poder Judiciário para solucionar a celeuma. Deste 

montante, 22% buscaram o judiciário para solucionar conflitos envolvendo Direito de 

Família, perdendo o primeiro posto de demandas apenas para processos envolvendo direitos 

trabalhistas. Em 2013 esta estatística foi confirmada na pesquisa da FGV142, na qual os 

entrevistados no Rio de Janeiro, diante de um questionamento sobre os conflitos que os 

levariam a buscar o judiciário, 88% afirmaram que proporiam ações envolvendo direito de 

família. 

Uma vez manifestado o conflito, identificada pelas partes uma questão jurídica e 

reconhecida a impossibilidade de administrar autonomamente, há, abstratamente, uma alta 

propensão de que este conflito seja judicializado. Digo abstratamente porque vários fatores, 

como já exposto, interferem na decisão individual de judicializar o conflito, podendo esta 

porcentagem de 88% indicada pela pesquisa da FGV não vir de fato a propor uma demanda 

quando se envolverem num conflito sobre questões familiares.  

Por tudo que foi exposto, o aumento na busca pela prestação jurisdicional não 

representa um aumento na propensão em litigar de uma sociedade, não significa que os 

sujeitos sociais estão mais beligerantes, mas sim que as pessoas escolhem a via judicial para 

solucionar suas contendas em razão da conjunção destes fatores culturais e políticos 

manifestos em nossa realidade social.  

 

2.4 A judicialização dos conflitos de família 

Está em voga no debate jurídico a questão da judicialização, em especial a 

judicialização da política. Mas aqui nossa preocupação é a judicialização de uma esfera bem 

especifica das nossas experiências sociais, as relações familiares.  

As relações domésticas são ordinariamente reguladas por códigos internos e 

próprios de cada núcleo familiar, manifestações do que cada sociedade entende por família 

e os papéis dos sujeitos nesta relação143. O grupo familiar possui meios próprios, autônomos 

e informais de lidar com as disputas internas. 

O Estado tem gradativamente ampliado sua ingerência sobre estas relações 

                                                 
142 O índice de confiança na justiça é um trabalho estatístico realizado pela Escola de Direito de São Paulo da 

FGV através de publicações trimestrais que tem como objetivo acompanhar a percepção da sociedade sobre o 

Poder Judiciário e o comportamento social para a solução de seus conflitos. Fundação Getúlio Vargas (Org.). 

Relatório ICJBrasil: Ano 5 (2º trimestre / 2013 ao 1º trimestre / 2014). 5. ed. São Paulo, 2014. 31 p. Disponível 

em: < http://hdl.handle.net/10438/12024 >. Acesso em: 20 jan. 2015. 
143 SANTOS, Boaventura de Souza. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 

paradigmática. São Paulo: Cortez, 2002, v.1, p.290-303. 
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familiares, consideradas as mais privadas de uma sociedade. As normas estatais com este 

objetivo formam o que a doutrina reconhece como Direito de Família. Este ramo do Direito 

é bastante ambicioso, pois pretende regular as relações familiares144, ignorando que estas são 

tão múltiplas e complexas que a abstração de uma norma jurídica não lograria disciplinar.  

Com a vigência do ECA, somado às regras sobre o divórcio, sobre o exercício do 

poder parental e das relações conjugais expressas no código civil o Estado intervém nas 

relações familiares mudando significativamente o tratamento dispensado à mulher, ao 

homem e aos filhos. Estas mudanças alteraram os conflitos e sua administração pelo grupo 

familiar, na medida em que a normatividade estatal passa a interagir com aquela 

normatividade própria do grupo familiar.  

Se antes desta invasão do espaço da casa pelo direito estatal tínhamos uma regra 

familiar pautada na desigualdade entre marido e mulher e entre pais e filhos, num discurso 

permeado por autoritarismo, atualmente está assente um modelo familiar que pretende 

democratizar estas relações145, colocando todos os membros em igual condição de sujeitos 

de direitos.  

Aquele dito popular de que em briga de marido e mulher não se mete a colher tem 

sido superado com a juridicização deste espaço privado. Tomando mais uma vez de 

empréstimo aquele modelo teórico de pluralismo jurídico, na medida em que o direito estatal 

nega a existência e a legitimidade do direito doméstico, as relações familiares passam a ser 

reguladas por categorias jurídicas. Neste diapasão, se os conflitos familiares podem ser 

traduzidos em disputas jurídicas, o espaço principal para sua administração passa a ser o 

judiciário146. 

Esta intervenção do Estado na dinâmica familiar se torna mais evidente quando o 

Poder Judiciário é chamado para atuar. Em conflitos ocasionados pelo rompimento conjugal 

ou em razão de dificuldades nas interações entre pais para convivência e educação de seus 

                                                 
144 Segundo Venosa “o Direito de Família, ramo do direito Civil com características peculiares, é integrado 

pelo conjunto de normas que regulam as relações jurídicas familiares”. VENOSA, Silvio de Salvo. Direito 

Civil. São Paulo: Atlas, 2004, v.6, p. 23. 
145 Entende-se por democratização das relações familiares o estabelecimento de relações pautadas nos valores 

de liberdade, igualdade, respeito, corresponsabilização e diálogo. Em estudo realizado por Maria de Fátima 

Araújo, identificou-se que o modelo de família brasileira da classe média urbana foi influenciado, ao menos 

enquanto ideal, pelos princípios democráticos no final da década de 80 como resultado dos movimentos 

contraculturais, da redemocratização política e do crescimento da inserção feminina no mercado de trabalho. 

Cf. ARAÚJO, Maria de Fátima. Família, democracia e subjetividade. Revista ORG & DEMO, Marília, v. 9, 

n.1/2, p. 111-124, jan./dez. 2008. 
146 SANTOS, Boaventura de Souza. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a políticas na transição 

paradigmática. São Paulo: Cortez, 2002, v. 1, p. 291-295. 
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filhos, o judiciário pode intervir nas relações familiares, alterando a estrutura e a rotina 

daquele grupo familiar.  

Ocorre que o conflito familiar, pelo nível de intimidade e dependência da relação 

entre os sujeitos, traz em si uma forma mais complexa, possuindo uma multiplicidade de 

dimensões147 e envolvendo questões que vão além da disputa jurídica. São questões 

emocionais, transtornos psicológicos, sentimento de luto, disputas por poder e valores 

morais que formam o pano de fundo destes litígios.  

No nível destas relações interpessoais, os conflitos podem ser classificados, de 

acordo com a proposta de categorização formulada por Christopher Moore148, em cinco 

grupos: conflito de relação, quando um desequilíbrio emocional produz percepções 

negativas entre as partes; conflito de informação, que se instaura quando a escassez ou 

ausência de informação ocasionam tomadas de posição equivocadas; conflitos de interesse, 

que se funda na contradição entre as necessidades dos opoentes; conflitos estruturais, quando 

provocados por questões sociais externas aos sujeitos e; por fim, conflito de valores, 

provocado por uma incompatibilidade de crenças morais. 

Ao categorizarmos os conflitos conseguimos visualizar os pontos centrais dos 

embates e as questões que devem ser superadas pelas partes. Assim, em conflitos de relação 

a solução seria um trabalho que proporcionasse um maior controle das emoções, nos 

conflitos de informação bastaria um maior conhecimento sobre o objeto do litígio, para os 

conflitos de interesse seria necessário localizar um ponto de convergência dos interesses, nos 

conflitos de estruturais caberiam mudanças na conjuntura social dos indivíduos e nos 

conflitos de valores se estimularia o reconhecimento e a aceitação da diversidade. 

Todavia, o direito não lida assim com os conflitos. Uma vez judicializada a disputa, 

não cabe ao julgador tratar destas dimensões, resumindo seu trabalho à aplicação da lei ao 

caso concreto. Por isso não é exagero afirmar que a administração do conflito pelo Poder 

Judiciário eclipsa as demais questões envolvidas no conflito, concentrando o esforço das 

partes na questão jurídica149, o que muitas vezes não é a questão principal da disputa. 

                                                 
147 SALES, Lilia Maia de Morais. Transformação de conflitos, construção de consenso e a mediação: a 

complexidade dos conflitos. In: SPENGLER, Fabiana Marion (Org.). Mediação enquanto política pública. 

Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2010. p. 85-101, p.97 
148 MOORE, Christopher W.. The mediation process: practical strategies for resolving conflict. São Francisco: 

Jossey-Bass, 2003, p.64-65. 
149 COSTA, Alexandre Araújo. Cartografia dos métodos de composição de conflitos. In: AZEVEDO, André 

Gomma de (org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa, 2004, v.3, 

p.161-201. 
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Ao serem direcionados para a via judicial para debelar a disputa os objetivos e 

narrativas dos opoentes são transformados “pelos poderes, estilos e recursos normativos do 

mecanismo antes mesmo de ser eventualmente resolvido por ele”150. No curso do processo 

o litígio passa por modificações, as partes descobrem novos sentidos no conflito, alteram 

suas estratégias e reavaliam suas posições, afastando-as cada vez mais dos objetivos 

originalmente perseguidos e polarizando a disputa151.  

Em um processo de guarda a disputa se transforma de busca para melhor atender os 

interesses de seu filho em busca de quem é o melhor pai para o filho. E uma vez iniciado o 

processo a relação entre as partes continua a se alterar. As partes podem desistir de suas 

pretensões ou podem estabelecer acordos, motivadas ou não pela aplicação de métodos 

cooperativos promovidos pelo magistrado do feito. Em sendo assim o litígio não fica 

estabilizado, ele desenvolve um processo dinâmico até alcançar seu fim, seja este fim 

imposto pelo magistrado ou composto pelas partes, enfrente ele o mérito da disputa ou não. 

Contudo, sem o enfrentamento daquelas questões de fundo da disputa judicial, pois 

a jurisdição só gere oposições jurídicas, o processo pode até alcançar seu fim, encerrando 

aquela contenda pontual, criando uma falsa premissa de que a celeuma foi superada, 

permanecendo o conflito latente naquela relação social.  

Como o discurso jurídico obedece uma lógica do adversário e um agir estratégico, 

a administração do conflito pela via judicial tem grandes chances de produzir um efeito 

negativo152, instaurando um decréscimo qualitativo na relação e um estado de beligerância 

entre as partes. Entretanto, este efeito negativo não é uma consequência necessária do 

processo, as partes podem paralelamente à prestação jurisdicional procurar administrar as 

outras dimensões do seu conflito. 

Quando estamos lidando com uma disputa pela guarda de um menor, a promoção 

de uma administração inadequada do conflito com a produção de efeitos negativos para a 

relação representa uma violação ao princípio do melhor interesse do menor. Lembremos as 

lições do primeiro capítulo deste trabalho: o Estado deve prestigiar o interesse do menor em 

detrimento ao de outros. Ocorre que ao debelar a contenda entre seus genitores, 

proporcionando uma solução que amplifica as divergências, o Estado potencialmente estará 

                                                 
150 SANTOS, Boaventura de Souza. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Porto: 

Aforamento, 1996, p.48. 
151 VASCONCELOS, Carlos Eduardo de. Mediação e práticas restaurativas. Rio de Janeiro: Forense, 2012, 

p.67. 
152 A definição de efeitos negativos da administração do conflito já foi abordada no capítulo 1. 
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entregando a este menor um ambiente familiar de instabilidade e disputas, o que obviamente 

não atende ao direito do menor à dignidade e a um ambiente familiar saudável.  

Ademais, como a disputa se concentra em quem é o melhor pai para aquele menor, 

sendo eles os detentores do direito de guarda, o cenário de litigiosidade faz emergir uma 

série de divergências entre os genitores que passa totalmente alheia à compreensão do menor 

sobre o que é melhor.  

Logo, nos litígios que envolvem a disputa pela guarda de menores essa 

judicialização manifesta dois sintomas nefastos à proteção dos menores envolvidos. O 

primeiro deles é a potencialidade da via judicial incrementar a animosidade entre os 

contendores, eclipsando ainda mais a figura do menor naquela relação diante da beligerância 

instaurada pela linguagem própria da cultura judiciária. O segundo é a anulação do menor 

como parte no processo decisório promovido pelo procedimento judicial, questão que será 

objeto do último capítulo deste trabalho.  

Como já dito o conflito é inato à vida em sociedade, mas sua conotação negativa 

não. A forma como tratamos um conflito é que irá emprestar-lhe significado positivo ou 

negativo, pois é o modo de sua administração que influenciará na percepção das partes sobre 

os resultados obtidos. De nada adianta a pacificação da celeuma se os meios utilizados 

arruinaram relações que deveriam permanecer ou anulam o interesse maior que os 

envolvidos deveriam resguardar. É como a desastrosa metodologia do Rei Salomão, inútil 

cortar a criança ao meio para encerrar a disputa se o objeto da própria disputa já não mais 

existirá.  
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CAPÍTULO 3 – A VIOLÊNCIA DAS PRÁTICAS JURÍDICAS  

 

“la primera condición para cambiar la realidad 

consiste en conocerla” 

Eduardo Galeano 

 

Feitas as pretéritas considerações, sendo o judiciário identificado pelo Estado como 

o espaço por excelência para resolução de conflitos e tendo em conta a sua obrigação de 

garantir a primazia do interesse do menor, cabe então questionar se tal pretensão é de fato 

atendida pelas práticas jurídicas quando estamos diante de litígios que envolvem disputa pela 

guarda de menores. 

Preliminarmente é preciso elucidarmos o que aqui se compreende por práticas 

jurídicas. Tomando a compreensão de práticas sociais utilizada por Pierre Bourdieu como 

referência154, as práticas jurídicas seriam as ações recorrentes dos operadores do direito 

empregadas de significados compartilhados por este grupo e que são tomadas como ações 

legítimas.  

No campo jurídico, embora as práticas aparentemente emanem de procedimentos 

constantes em leis, a interpretação destas normas para sua concretização está repleta de 

disposições subjetivas destes operadores que, de forma inconsciente, são produtores e 

reprodutores de sentidos herdados. Assim, as práticas jurídicas não representam a simples 

manifestação de normas, mas produto do habitus155 que intermedia estas regras através de 

significados sobre elas compartilhados pelo grupo, produzindo aquela cultura jurídica 

interna já descrita no capítulo anterior. 

Estas práticas jurídicas são os atos, os procedimentos, as rotinas, os costumes e 

convenções que operadores do direito comungam no cotidiano forense, orquestrados de 

                                                 
154 O sociólogo em seus trabalhos não procura definir o que compreende por práticas sociais. Todavia, ao 

apresentar o conceito de habitus, nos indica qual a sua concepção de práticas sociais. Por práticas sociais 

compreende a relação dialética entre a conjuntura e o sistema de disposições dos sujeitos (habitus) num 

movimento de reprodução e atualização contínuo, regulando as ações possíveis dos sujeitos por operações 

inconscientes que garantem uma regularidade, unidade e sistematicidade das ações e interpretações de um 

grupo ou classe. Nas palavras do sociólogo “pratica é, ao mesmo tempo, necessária e relativamente autônoma 

em relação à situação considerada em sua imediatidade pontual, porque ela e o produto da relação dialética 

entre uma situação e um habitus - entendido como um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, 

integrando todas as experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, de 

apreciações e de ações - e torna possível a realização de tarefas infinitamente diferenciadas, graças as 

transferências analógicas de esquemas, que permitem resolver os problemas da mesma forma, e as correções 

incessantes dos resultados obtidos, dialeticamente produzidas por esses resultados”. Cf. ORTIZ, Renato 

(Org.). A Sociologia de Pierre Bourdieu. São Paulo: Olho D'agua, 2007, p.65. 
155 v. nota 40.  
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forma sistemática. É sob este universo que ponderarei o problema articulado por este 

trabalho.  

 

3.1 A Cartografia do campo 

Uma vez que restou elucidado no segundo capítulo que nem todo conflito busca a 

via judicial para a sua administração, mas que este é o meio que o Estado considera o 

principal para a resolução de seus conflitos, encaminhando as partes para o consumo da 

prestação jurisdicional, se faz imperiosa a compreensão sobre a forma como se apresenta a 

ação de guarda.  

Reitero que o conflito faz parte da nossa vida em sociedade. Em relações tão intimas 

e cotidianas como as familiares, é natural que haja mais conflitos156 do que se as 

compararmos com relações mais formais e impessoais que estabelecemos na nossa rotina. 

Na dinâmica familiar muitos interesses devem ser administrados. São interesses de cada um 

dos pais, de parentes próximos, das crianças, é esperado que algum se sobreponha a outro, 

mas os ajustes são rotineiramente realizados sem grandes intercorrências.  

Sendo o conflito inevitável nas relações familiares, alguns pontos de divergência 

podem incidir justamente sobre o exercício desta parentalidade157. Os pais podem discordar 

sobre as atividades do menor, local de residência, escola que irá frequentar, religião, questões 

de disciplina, um sem fim de dimensões desta relação. Se dirigir a educação e a criação de 

um filho por si só pode gerar desentendimentos entre pais casados e que vivem junto de seus 

filhos, a potencialidade do conflito só aumenta quando estamos lidando com pais que não 

compartilham do mesmo lar, da mesma rotina e de planos de vida. 

Ao não conseguirem superar os conflitos pertinentes à questão da parentalidade os 

pais ou responsáveis pelo menor podem buscar a via judicial para a composição do conflito 

(art. 1584, II do Código Civil). Em razão das considerações anteriormente apresentadas o 

Estado encaminha os litigantes para o poder judiciário como o local por excelência para 

administrar o conflito que não pode ser superado autonomamente pelas partes envolvidas, 

apregoando que neste espaço se encontrará a solução de todo o desarranjo do casal.  

Porém a disputa pela guarda não se enquadra como mais uma ação ordinária de 

                                                 
156 GROENINGA, Giselle Câmara. Direito à convivência entre pais e filhos: análise interdisciplinar com 

vistas à eficácia e sensibilização de suas relações no poder judiciário. 2011. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso 

de Direito, Direito Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p.115. 
157 O conceito de parentalidade já foi definido no primeiro capítulo deste trabalho. 
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disputa entre interesses jurídicos opostos. Por estarmos lidando com uma ação que tem como 

coadjuvante um menor envolvido na relação parental, o interesse que deve prevalecer não é 

o dos litigantes, mas sim o deste menor. Logo, para que a criança não seja só um objeto de 

disputa entre os seus pais, o Estado, através do poder judiciário, cumprindo o que está 

estabelecido no art.227 da CF, deve figurar como o terceiro que estará compromissado em 

atender ao melhor interesse do menor158 neste processo de reorganização da relação familiar.  

Destarte, uma vez judicializado o conflito pela guarda de um menor a tarefa do 

Estado, através do juiz e do promotor, é de compatibilizar as regras processuais com o 

princípio do melhor interesse do menor para que este sujeito deixe de figurar como 

coadjuvante e passe a ser protagonista da tutela jurisdicional. O menor não deve ser aquele 

terceiro que é também alcançando pela força da sentença, mas aquele para quem a decisão 

judicial foi dirigida e pensada.  

A ação de guarda é uma lide que pode ser iniciada por um dos genitores ou terceiro 

que exerce a guarda de fato, membro da família estendida159 ou não, requerendo a declaração 

da guarda do menor e a regulamentação da convivência (art.1.584 CC). Portanto o menor 

não tem legitimidade, nem assistido ou representado, para atuar como parte no processo 

porque não é titular do direito de guarda ou visitação. Tão pouco localizei qualquer fonte 

legislativa ou compreensão jurisprudencial de que o menor possa figurar como terceiro 

interessado. Em tese, poderia lhe ser nomeado curador especial (art.9 do CPC), tal qual nas 

ações de tutela e curatela, mas este procedimento não ocorre.  

A competência para a apreciação deste pedido, no Rio de Janeiro, não estando o 

menor em condição de abandonado ou em situação de risco (art.98 do ECA), é da Vara de 

Família do domicílio do menor, conforme se aduz o art. 85, I, e c/c art.85, §2º c/c art. 92, I 

do ECA. 

Pelo procedimento vigente, o autor exporá na inicial os fatos e seus fundamentos 

para o pedido de guarda, devendo o réu ser citado para tomar ciência do pleito e, se não 

concordar com o pedido, apresentar seus fatos e razões para o não atendimento da pretensão 

                                                 
158 Neste sentido: “Child protection law is a contest between these parental rights and the state's obligation to 

protect endangered children” (SEMPLE, Noel. Whose Best Interests?: custody and Access Law and 

Procedure. Osgoode Hall Law Journal, Toronto, v. 48, n. 2, p.287-336, 2010, p.301). Em igual tom: 

PEREIRA, Tânia da Silva (coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de Janeiro: 

Renovar, 1999, p.32. 
159 Art.25, pu do ECA - Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade 

pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente 

convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. 
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formulada na exordial. O réu pode ainda formular pedido contraposto160.  

De acordo com a regra estampada no art.1.585 do Código Civil, com redação 

alterada pela Lei nº 13.058/14, só será fixada uma guarda provisória sem a oitiva da parte 

contrária se o requerente comprovar que a não apreciação imediata do pedido representa 

risco ao interesse do menor. Em geral há este pedido de tutela antecipada nas ações que pude 

analisar e o principal fundamento é o de estabelecer de plano alguma definição sobre as 

regras de convívio de modo apaziguar as desavenças ou resguardar a situação fática já 

existente.  

Em entrevista com alguns advogados, dois afirmaram que diante de uma disputa 

pela guarda se apressavam em propor a demanda para que seu pedido de antecipação fosse 

o primeiro a ser apreciado, o que lhe conferia maior possibilidade de uma fixação de guarda 

provisória com base nos fatos apontados na inicial em detrimento da parte contrária e até 

mesmo contrários à situação fática em que se encontrava o menor. Eles também 

compartilhavam a compreensão de que a tendência nas decisões é de manter a guarda nos 

moldes da que foi provisoriamente fixada. Em razão desta prática, antes mesmo da mudança 

legislativa empreendida pela Lei nº 13.058/14, alguns magistrados já não fixavam guarda e 

visitação provisória sem comprovação de risco, postergando a apreciação do pedido de tutela 

antecipada para depois da resposta do réu. 

Esta percepção de que é importante ser o primeiro dos litigantes a ter o pedido de 

guarda apreciado e a suposta prevalência que terá o guardião provisório quando da fixação 

da guarda definitiva, já nos apresenta um agir estratégico da parte na persecução do resultado 

que pretende alcançar com a lide, qual seja, a guarda do menor nos termos que considera 

melhor.  

Em algumas comarcas do Rio de Janeiro161, como forma de implementar 

mecanismos alternativos para a solução de conflitos propostos pela resolução 125 do CNJ e 

a resolução 16/2014 do órgão especial do TJRJ, os pais são encaminhados para projetos de 

conscientização sobre os papéis parentais162 e sessões de mediação prévia. Se as partes não 

                                                 
160 Os tribunais admitem a formulação de pedido contraposto pelo réu, independente de reconvenção, por 

considerarem que esta ação possui natureza dúplice REsp nº 1.085.664-DF. 
161 A lista completa com as comarcas que possuem centros de mediação se encontra disponível no site 

<http://www.tjrj.jus.br/web/guest/institucional/mediacao/cejusc/lista-centros-mediacao> 
162 Exemplos disto são os projetos Bem Me Quer em curso no foro central da comarca da capital atendendo as 

partes que possuem ações envolvendo interesse de menores em curso nas varas de família daquela competência 

e o grupo de orientação familiar desenvolvido pela 1ª Vara de Família Regional Barra da Tijuca atuando com 

o propósito tanto de orientar os pais quanto mediar um acordo. 
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compuserem um acordo, o trâmite processual segue o rito ordinário.  

Quanto a estes projetos, minha pesquisa pode tecer algumas observações. Eu 

acompanhei 6 (seis) reuniões do projeto executado pela 1ª Vara de Família Regional da Barra 

da Tijuca. No despacho liminar positivo a magistrada titular daquele juízo designa uma 

audiência especial com fundamento no art.125, IV do CPC. O autor e o réu ao comparecerem 

no dia da audiência são informados que se trata de uma audiência coletiva na qual a 

magistrada ministra uma palestra, sem tecer considerações sobre cada caso, de forma 

bastante informal, abordando a questão da importância na busca pelo consenso e da 

manutenção da convivência familiar.  

As partes são surpreendidas sobre a forma como se dará a audiência, eles chegam 

ao local indicado e são informadas que será realizada uma audiência coletiva com a 

magistrada esclarecendo algumas questões sobre o processo de guarda. Acompanhando os 

preparativos para a realização da palestra pude verificar que a maior parte dos sujeitos que 

compareceram se sentiram inicialmente contrariados em participar do ato, não 

compreendendo o significado dele para a dinâmica do conflito. Pelos comentários 

expressados por este grupo, eles nitidamente esperavam que lhes seria disponibilizado um 

espaço para expressar suas pretensões e ser ouvido por alguém que tivesse autoridade para 

resolver o caso. Alguns dos presentes chegam a questionar à secretária se podem se ausentar, 

já que aquilo não irá “servir para nada” (nota de campo 31 da reunião do dia 24/09/2014). 

Um segundo grupo se mostrou interessado em descobrir o que poderia ser a palestra.  

A mesma divisão pode ser identificada entre os advogados que acompanhavam as 

partes, porém em porcentagem inversa. A maior parte dos patronos recebeu a informação 

preliminar sobre o que se tratava a audiência com interesse. Uma minoria agiu com 

indiferença ou indignação. Um advogado em específico chamou atenção por vociferar 

enquanto perambulava pelo auditório que achava “tudo um absurdo, que isso é negativa de 

jurisdição” (nota de campo 15 da reunião do dia 13/08/2014).  

No auditório as partes que estavam acompanhadas de advogado sentaram com seus 

respectivos patronos e em grande maioria longe da parte adversa, pelo que pude identificar 

através da linguagem corporal, alguns acenos ou cumprimentos trocados entre os casais. 

Durante a palestra algumas partes continuavam um intenso diálogo com seus advogados. 

Porém o tom emotivo da fala da magistrada cativa o auditório. Não foram poucos os sujeitos 

que pude identificar chorando ou balançando a cabeça afirmativamente.  

No decorrer do encontro a magistrada exorta aos participantes para que o foco seja 
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os seus filhos e não os problemas do casal, incentivando o diálogo ao apresentar os efeitos 

negativos nos menores que podem ser provocados pela disputa entre os pais. Esclarece o que 

é alienação parental e a importância para a criança de ter os dois pais presentes em sua vida. 

Fala sobre o abandono afetivo e parentalidade responsável, apontando que o judiciário está 

disponível para prover meios para que as partes superem seus conflitos pontuais e consigam, 

com uma decisão colaborativa, prosseguir numa dinâmica familiar saudável. Da fala da 

magistrada é possível notarmos a pesada importância que ela dá à via autocompositiva e ao 

interesse dos menores envolvidos no litígio. Ela identifica o incentivo ao uso de mecanismos 

consensuais como forma de garantir o atendimento ao melhor interesse do menor.  

Ao final esclarece às partes que elas serão encaminhadas ao Grupo de Orientação 

Familiar onde uma psicóloga irá proporcionar exercícios de escuta, troca e orientação com 

o objetivo de provocar reflexões e mudanças de atitudes. Informa também que após a 

frequência no grupo as partes comparecerão à audiência de conciliação onde será 

empreendido o primeiro esforço de alcançar um acordo sobre a lide. A magistrada encerra a 

palestra num tom bastante emotivo e exorta às partes para que “assumam suas vidas”.  

Com o término da audiência coletiva abordei rapidamente algumas partes e 

presenciei alguns diálogos. Aquela maioria de contrariados se inverteu e a grande parte dos 

sujeitos achou interessante a abordagem proposta pela magistrada e estavam animados em 

participar do Grupo de Orientação Familiar acreditando que a dinâmica com uma psicóloga 

poderia auxiliar. Pude identificar em algumas das falas que o procedimento sugerido foi 

apropriado como forma de convencer a parte contrária de que ela estava errada, não 

reconhecendo qualquer erro na sua posição e implicando como fonte do conflito a postura 

da outra parte. Um dos entrevistados afirmou: “espero que a psicóloga faça ela ver que está 

maluca!” (nota de campo 67 da reunião do dia 03/09/2013).  

Não logrei êxito em acompanhar individualmente cada caso após a frequência no 

grupo. Porém o objetivo da minha observação não era verificar a efetividade do 

procedimento, mas sim identificar com que motivação as partes chegavam ao judiciário.  

Ao lhes apresentar um procedimento totalmente inverso ao que esperam ser um 

processo judicial pude vislumbrar o conteúdo de suas expectativas. A reação primária 

dominante foi estranhamento e o descontentamento. Da fala dos contrariados, pude aferir 

que estas respostas se devem ao fato de que as partes constroem a imagem do processo como 

uma relação de disputa pela confirmação de suas pretensões diante de um magistrado que 

detém expertise e autoridade para afirmar quem estava certo. Ao encontrarem um ambiente 
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que lhes estimula o diálogo e apresenta uma solução colaborativa, acreditam num primeiro 

momento que será mais do mesmo, mais daquela experiência pretérita de conversa e 

tentativas de acordos que já não funcionou, provocando aquela sensação de estranhamento 

e frustração.  

Pude identificar que mesmo para aqueles que se sentiram atraídos pela proposta 

ofertada, vários se apropriaram como um instrumento de convencimento o que deveria ser 

um procedimento de fomento à via autocompositiva. Ainda se posicionando através de agir 

estratégico, alguns sujeitos tentavam incluir a dinâmica do grupo na sua tática de busca pela 

vitória. Para os que assim se manifestaram o procedimento não foi experimentado como 

forma de construir um consenso e como um exercício de reconhecimento que as duas partes 

tem questões a serem superadas, mas sim como uma ferramenta para mudar a atitude da 

parte contrária que é assumida como equivocada.  

Ao contrário do projeto realizado na 1ª Vara de Família Regional da Barra da 

Tijuca, o projeto em curso na Comarca da Capital intima as partes para o comparecimento 

às reuniões do grupo. Em sendo assim, elas não são surpreendidas e, por serem previamente 

notificadas do que se trata o ato, são muitas as que tentam afastar o seu comparecimento. A 

frequência no projeto Bem Me Quer é considerável, contudo alguns magistrados ao longo 

destes últimos anos passaram a constar na intimação às partes que a assiduidade será 

verificada, corroborando minha percepção de que as partes tentam evitar a presença.  

É aquele tom de disputa que predomina nos movimentos iniciais dos litigantes. Os 

pais passam a assumir a postura beligerante, tentando a todo custo produzir provas um contra 

o outro. Percorrendo a marcha processual as partes se rivalizam na tentativa de provar quem 

é o melhor pai. Os contendores esperam que o processo seja assim e os operadores do direito 

são educados para organizar o processo através desta lógica163.  

As motivações para o pedido de guarda podem ser variadas, desde a legítima 

vontade de manter um estreito vínculo com o filho, reduzindo interferências que a outra parte 

pode estar provocando, até motivações patológicas, como usar do processo como forma de 

manter uma relação de poder e controle com o outro cônjuge. Ocorre que, uma vez 

judicializada, seja pelos fins legítimos ou não, o discurso que passa a operar a relação é o da 

narrativa jurídica164, baseada no dissenso, com uma estética argumentativa que busca 

                                                 
163 DEUTSCH, Morton. A Resolução do Conflito. Tradução Arthur Coimbra de Oliveira. In: AZEVEDO, 

André Gomma de (Org.). Estudos em Arbitragem, Mediação e Negociação. Brasília: Grupo de Pesquisa, 

2004, v.3, p.29-98. 
164 SANTOS, Boaventura de Souza. Os tribunais nas sociedades contemporâneas: o caso português. Porto: 
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construir uma verdade excludente do opositor. 

Dos casos que pude acompanhar, tanto a petição inicial quanto a contestação, ainda 

que o tom não fosse agressivo e existisse algum reconhecimento da capacidade do outro 

litigante, o argumento construído era de que a parte adversa não possuía todos os atributos 

necessários ao cuidado com o filho. Nos casos em que o litígio era mais acirrado, as partes 

se ofendiam mutuamente e atribuíam comportamentos reprováveis ao outro como forma de 

afastar a legitimidade do pedido de guarda. Esta narrativa não é fruto somente das 

perspectivas das partes, mas também produto de uma estratégia do patrono para galgar o 

sucesso de seus pedidos.  

Do universo dos casos avaliados três em especial chamam atenção pela total 

ausência da perspectiva do menor nas considerações sobre os fatos. No primeiro, as partes 

se resumiram a discutir aspectos da conjugalidade e discutiam suas características pessoais, 

sem menção na petição sobre as relações pretéritas e a rotina do menor. O foco deste casal 

nitidamente era desabonar um ao outro. Num segundo caso o casal disputava quem poderia 

desempenhar melhor o papel de responsável pelas tarefas e cuidados diários com o menor e 

o foco era a questão da reprovação da criança na escola, acusando um ao outro sobre métodos 

e horas de estudo, sem atentarem-se que o litigio em si e a falta de diálogo poderia ser a 

causa do mau desempenho escolar do menor. Um último caso o adolescente só descobriu o 

que uma das partes afirmava sobre o outro em juízo ao fim do processo e negou 

completamente que qualquer dos fatos afirmados ocorria, não podendo tomar nenhuma 

medida para desfazer o arranjo ajustado entre seus pais. 

Nas entrevistas pude questionar as partes suas motivações para a propositura da 

ação. Nenhum dos litigantes afirmavam que propunham a ação porque o menor desejava 

alterar ou manter determinada dinâmica de guarda, mas sim que eles consideravam que era 

melhor para a criança ou adolescente determinada rotina na parentalidade. Muitos genitores 

propunham a demanda sob a alegação de obstáculos criados pela mãe para realizar a 

visitação. Em geral o genitor que mantinha-se no domicílio conjugal após o fim do 

relacionamento ou que já habitualmente exercia a guarda sem o elemento conjugalidade, 

enfatiza a manutenção da rotina, enquanto que o genitor que pleiteava novas regras para a 

parentalidade enfocava na necessidade de mudança e adaptação, num discurso estratégico. 

Todavia, em nenhum momento foram relatadas as preferências e as afinidades do menor.  

A frase que mais ouvi dos litigantes foi “eu sei que é importante o convívio com os 

                                                 
Aforamento, 1996, p.47. 
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dois pais, mas...” seguida de um argumento que desqualifica a outra parte, independente da 

percepção que o menor construía sobre essa figura que era desqualificada. Em mais de uma 

ocasião o genitor afirmava que o infante apreciava a companhia da outra parte, mas não 

concordava em estender a visitação ou alterar o exercício da guarda porque o outro genitor 

não tinha a mesma disciplina ou não aplicava as mesmas regras de educação. Até mesmo a 

discordância com hábitos alimentares foi apontada como motivo para não aquiescer com o 

pedido da outra parte e mais uma vez desconsiderar a questão afetiva e os interesses do 

menor.  

Acompanhei casos em que os menores tinham absoluta aversão à permanência com 

um dos genitores ou nenhum laço de afeto, mas que foram determinadas regras de visitação 

ao arrepio destas considerações, forçando uma convivência sob o auspício da importância 

das figuras paterna e materna para o desenvolvimento do menor. Sem qualquer consideração 

com a percepção do menor, uma visitação naqueles moldes habituais, sem um período de 

aclimatação ou acompanhamento psicológico, acabava sendo tão nefasta, ou até mais grave, 

do que a total ausência de um dos pais.  

Qualquer operador do direito que transite nas varas da família pode facilmente 

afirmar que existem casais que dependem quase patologicamente de pronunciamentos 

judiciais para providenciar os arranjos familiares, fazendo do judiciário um palco de 

batalhas. Identifiquei nos processos examinados comportamentos de casais que buscavam a 

tutela jurisdicional no ímpeto de obter a aprovação de suas ações como forma de alcançar 

um grau de distinção na relação com a outra parte que só a vitória num processo judicial 

pode lhe possibilitar165, sem levar em consideração qualquer interesse do menor. Em 

entrevista realizada, uma litigante explicitou abertamente este tipo de comportamento com 

a afirmação que queria a sentença para “provar que estava certo e jogar na cara da família 

toda isso” (entrevista realizada em 10/03/15). 

Em extremo oposto me deparei com um caso em que os pais queriam a mesma 

coisa, mas isto só foi desvendado pelas partes em uma fase avançada do processo. Em razão 

da falta de diálogo antes da propositura da ação não conseguiram promover um ajuste na 

dinâmica familiar. E após o início do processo só conseguiram realizar um acordo na 

audiência de instrução porque em razão dos termos usados e da construção narrativa 

                                                 
165 A decisão judicial é um ato de imposição simbólica oficial que empresa razão e legitimidade àquela 

pretensão que foi atendida. Cf. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Lisboa: 

Difel, 1989,146-147. 
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elaborada na inicial a parte ré não quis aquiescer com o pedido.  

Portanto não só a motivação original das partes com a lide, mas também a forma 

como se constrói a narrativa dos fatos pode influir na administração do conflito e no tom 

usado durante o processo.  

A forma como as ações de guarda se organizam numa disputa pode se atribuir em 

parte à uma legislação que permitia a guarda unilateral. Se só um dos pais poderia ser o 

guardião, os esforços eram no sentido de comprovar quem ostentava melhores qualidades 

para tal função, campo fértil para a reprodução de uma oposição.  

A alteração da lei em 2014 para o estabelecimento de que em regra, havendo ou não 

consenso, a guarda será compartilhada, representou uma tentativa de voltar a colocar no foco 

o interesse do menor166 ao afastar, a princípio, a possibilidade de um dos pais perder a guarda 

do filho. Contudo, se já não existe mais a disputa pela guarda, hoje a batalha encontrou um 

novo campo, qual seja, a fixação do domicílio principal do menor e as regras do 

compartilhamento do tempo.  

Como se trata de uma mudança legislativa muito recente, de dezembro de 2014, 

ainda é corriqueiro o pedido de guarda unilateral, conduta que já foi sedimentada nas práticas 

jurídicas. É preciso uma análise do campo por mais tempo para verificar quais os resultados 

produzidos pela alteração legislativa. 

É neste contexto de disputa por quem é o melhor pai que transcorre o processo de 

guarda. Pela regra processual vigente, antes de se iniciar a fase instrutória as partes são 

convocadas para comparecerem em uma audiência de conciliação. Os sujeitos envolvidos 

na lide manifestam alta expectativa em relação as audiências. Até mesmo para aqueles 

contendores que mantém um clima ameno na disputa, esboçando algum nível de 

entendimento e diálogo, a audiência é vista como um espaço de fala em que ele poderá 

expressar suas frustrações e ser ouvido por quem acredita que vai influir na decisão ou de 

fato decidirá sobre seu caso.  

Como as audiências de conciliação ocorrem num tom mais informal, as partes se 

sentem mais à vontade para exporem suas opiniões com suas palavras, sem intervenção da 

fala do advogado. O resultado disto é que para os litigantes há uma genuína experiência de 

libertação das amarras do discurso jurídico. Naquele momento quem fala são os pais e as 

                                                 
166 A ministra Nancy Andrighi manifestou esta compreensão no julgamento do REsp 1251.000/MG afirmando 

que “exigir-se consenso para a guarda compartilhada dá foco distorcido à problemática, pois se centra na 

existência de litígio e se ignora a busca do melhor interesse do menor” 
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mães, nas suas perspectivas e compreensões mais subjetivas e emotivas. Esta libertação é 

incentivada pelos magistrados que presidem as audiências, que deixam de lado questões 

jurídicas e formalidades técnicas como forma de acessar as demais camadas destes conflitos.  

Não sem razão os litigantes vivenciam a audiência como um espaço de catarse. 

Pude escutar de várias partes que a experiência da audiência foi proveitosa, alguns saiam 

falando que se sentiam mais leves, outros afirmando que estavam exaustos. Esta dinâmica 

constitui um marco na relação dos contendores, podendo produzir resultados muito positivos 

quando as partes conseguem identificar as dificuldades e formas de superação, ou podendo 

ser um ato ainda mais destrutivo para a relação quando as partes só conseguem focar nos 

problemas e pontos negativos da dinâmica familiar, ainda assim importante para que as 

questões paralelas ao objeto jurídico possam ser explicitadas. 

Da postura de alguns conciliadores e juízes pude verificar que o foco principal do 

ato é promover este espaço de fala, sendo o acordo uma consequência e não o objetivo 

principal daquela audiência, embora seja este o declarado ao iniciar o ato. Alguns 

manifestaram a mesma fala ao concluir a audiência sem conseguir um acordo: “eles ainda 

não estavam preparados”.  

É habitual que os patronos e quem preside o ato sugestionem modelos de acordo 

com base naqueles que comumente circulam no meio jurídico, com divisões de finais de 

semana, a inclusão de alguns dias por semana, compartilhamento de feriados, férias e datas 

festivas. As partes tentam compreender como organizar a rotina dentro destes modelos. 

Foram pouquíssimas as audiências em que presenciei um movimento inverso, o de avaliar 

primeiro a rotina para após alcançar um padrão de divisão do tempo. Todavia não foi criado 

qualquer óbice para aquelas partes que, alcançando um consenso, pediram homologação de 

acordos que fugiam aos padrões experimentados pela prática judiciária.  

Ademais, iniciada uma negociação e a construção dos termos de um acordo, as 

partes foram quase sempre interpeladas se aceitariam incluir também outras questões, tais 

como alimentos, que estivessem sendo discutidas em outro processo, para que se encerrasse 

toda a disputa.  

Para aqueles que lograram alcançar um acordo, o processo se encerra naquele ato, 

sendo os termos levados à homologação. Dali para frente o casal terá o acordo como padrão 

de divisão de tempo com o menor. Insta notar que em todos os acordos há uma cláusula final 

afirmando que as partes podem ajustar esquemas de convívio diversos daquele especificado 

se assim considerarem mais adequado ao menor. Assim os termos do acordo valerão como 
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um mínimo necessário de convivência garantida por aquele documento.  

Evidente que com o passar do tempo, mudanças na rotina de cada membro da 

família envolvido podem implicar na necessária alteração dos termos acordados. A referida 

cláusula serve para que o acordo não seja assimilado como um engessamento da relação, 

podendo as partes autocomporem ajustes posteriores. Tampouco é desejado que as partes, 

diante da necessidade de mudanças, busquem outra vez o judiciário.  

Aos que não conseguem alcançar um acordo, superada a audiência de conciliação 

chega o momento de produzir as provas. As partes, o Ministério Público e o magistrado 

podem solicitar a produção das provas que considerarem e justificarem ser necessárias.  

Dos processos que acompanhei as provas comumente apresentadas são as 

documentais, compreendendo e-mails, mensagens, declarações de escolas, laudos de 

psicólogos, pedagogos e médicos; prova pericial através de laudo produzido por assistentes 

sociais e psicólogos nomeados pelo magistrado; com menos aceitação, a prova testemunhal, 

com o pedido de oitiva de pessoas que em geral são próximas aos contendores e acabam 

sendo ouvidas somente como informantes. 

Diante de uma lide muito turbulenta, com acusações de abusos por ambas as partes, 

superada a tentativa de acordo, pude verificar que a prova pericial é utilizada como fonte 

indispensável para formação do convencimento do magistrado. Aliás, a reforma produzida 

pela Lei nº 13.058/14 no art.1.584, §3º do Código Civil chancelou a importância do uso de 

orientações técnicas de equipe multidisplinar pelo magistrado como suporte para sua 

decisão.  

Lembrando que o julgador deve com absoluta prioridade atender o interesse do 

menor e não o de seus pais, para vislumbrar minimamente as circunstâncias em que vive 

essa criança, superando uma nuvem de distorções produzida pelas partes em suas narrativas, 

a prova pericial tem sido utilizada como importante instrumento de desvendamento daquela 

realidade familiar.  

A prova pericial constitui de um estudo psicossocial do menor e sua família, 

realizado por psicólogos e/ou assistentes sociais, com o fito de produzir um relatório técnico 

sobre as circunstâncias do conflito relevantes ao processo judicial167. Como já relatamos, o 

litígio na seara do direito de família se apresenta com múltiplas camadas de conflitos, 

                                                 
167 SHINE, Sidney Kiyoshi. Andando no fio da navalha: riscos e armadilhas na confecção de laudos 

psicológicos para a justiça. 2009. 256 f. Tese (Doutorado) - Curso de Psicologia, Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p. 24-25.  
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questões íntimas e subjetivas dos sujeitos envolvidos estão por traz das suas pretensões 

jurídicas e alimentam a lide. A figura do perito se apresenta como o auxiliar da justiça que 

terá expertise para visualizar estas outras camadas do conflito e esclarecer ao julgador a 

dinâmica da relação conflituosa, lhe permitindo melhor compreender os fatos sobre os quais 

irá julgar. 

Não seria exagero afirmar que a prova pericial é apropriada pelos litigantes como 

uma prova qualificada posto que, sendo o laudo pericial uma prova revestida de maior 

autoridade por ostentar a condição de um texto técnico e imparcial, se os argumentos da 

parte encontram sustento na fala do perito, a prova pericial será a confirmação conclusiva da 

tese da parte.  

Contudo, há que se ver com uma certa ressalva a configuração da prova pericial 

como meio de investigar a dinâmica da família. Alguns estudos acadêmicos sobre o 

procedimento da perícia judicial questionam a imparcialidade do laudo pericial168.  

O trabalho é realizado num determinado tempo e as partes devem ser entrevistadas, 

bem como o menor e possíveis familiares envolvidos na dinâmica conflituosa. O tempo e a 

motivação das partes são aspectos que irão influenciar no conteúdo da avaliação. Na atuação 

terapêutica do psicólogo as partes buscam voluntariamente e com um ímpeto sincero o 

auxílio do profissional para a obtenção de um diagnóstico, tendo o profissional um tempo 

maior para avaliar os sujeitos e fornecer uma análise mais precisa em função do volume de 

informação que consegue angariar ao longo das entrevistas. Ao contrário da atuação 

terapêutica, na perícia, além de um contato reduzido com o profissional, as partes fornecem 

seus relatos distorcendo a realidade de acordo com seus interesses, posto que sua pretensão 

é ganhar a lide169.  

Ademais o psicólogo é instado a responder quesitos que focam como objeto da 

avaliação a qualificação de quem é o melhor pai. Os quesitos obedecem aquela mesma 

dinâmica do processo e a prova pericial passa a ser mais uma chance que a parte tem de 

deslegitimar seu adversário.  

Destarte, se o perito ignora o agir estratégico das partes, seu laudo não se restringirá 

                                                 
168 Cf. DAVIES, Christine D.. Access to Justice for Children: The Voice of the Child in Custody and Access 

Disputes. In: Australasian Law Reform Agencies Conference, 41, 2004, Wellington. Disponível em: 

<http://www.lawcom.govt.nz/media/speeches/2004/ 2004-session-5b-access-justice-children-voice-child-

custody-and-access-disputes>. Acesso em: 13 mar. 2015, p. 20-23 
169 SHINE, Sidney Kiyoshi, Andando no fio da navalha: riscos e armadilhas na confecção de laudos 

psicológicos para a justiça. 2009. 256 f. Tese (Doutorado) - Curso de Psicologia, Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009, p.54-60. 
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a identificar as competências e dificuldades de cada parte e do menor, mas irá qualificar cada 

interessado como apto ou não apto, vítima ou culpado do conflito170, desempenhando a 

função de defensor que não lhe cabe. 

O trabalho de avaliação do perito não pode trazer conclusões jurídicas171, não 

cabendo a ele tecer juízos sobre quem melhor exercerá a guarda ou qual forma se dará a 

visitação ou divisão do tempo. Outrossim, embora o laudo pericial seja uma forma de acessar 

a dinâmica daquela família, o magistrado não estará adstrito ao seu conteúdo no momento 

do julgamento. 

Antes do julgamento é também possível que o magistrado realize a oitiva do menor. 

As crianças ou adolescentes envolvidos no processo não serão ouvidos na condição de 

testemunha de alguma das partes, mas sim chamados para que o juiz possa considerar sua 

narrativa sobre os fatos no processo decisório, ato processual que vem fundamentado no 

art.28, §1 do ECA. 

Esta oitiva é cercada de cuidados para preservar o jovem e a veracidade do seu 

depoimento. Uma providência tomada pelos magistrados nos casos em que acompanhei foi 

de fornecer um ambiente adequado, livre das interferências que seus genitores podem 

realizar, e mais informal, em geral seu gabinete, de modo que o jovem se sinta à vontade 

para manifestar suas opiniões. O depoimento é acompanhado por membro do Ministério 

Público. 

Muito se questiona sobre a validade desta oitiva como meio de prova172, uma vez 

que o depoimento ocorre sem a participação das partes ou advogados e sem sua redução à 

termo. Portanto a forma como a oitiva transcorre violaria a ampla defesa e o contraditório, 

não podendo ser considerada no julgamento.  

Ademais, a oitiva em sala privada, embora proporcione um ambiente que 

favoreceria ao depoimento do menor, é conduzida pelo magistrado que não tem expertise 

técnica para abordar este menor e avaliar sua perspectiva superando obstáculos da vergonha 

e manipulação que podem estar presentes em sua fala173.  

                                                 
170 Ibid, p.223. 
171 Idem. 
172 PEREIRA, Tânia da Silva; TUPINAMBÁ, Roberta. Oitiva informal da criança no Direito de Família. 

Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI88555,21048-Oitiva+informal+da+crianca+no+ 

Direito+de+Familia>. Acesso em: 13 jul. 2014. 
173 Neste sentido é ilustrativa a manifestação da juíza da suprema corte canadense que cabe perfeitamente à 

realidade brasileira, posto que também aqui o magistrado não é treinado em métodos e técnicas da psicologia 

infantil. Na sua fala a juíza Rosalie Abella afirma que “The practice of interviewing children in Chambers is 

not an ideal way to ascertain a child’s wishes. The interview is conducted in an intimidating environment by a 
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Em razão de tais ressalvas, não é usual a oitiva dos menores, principalmente pré-

púberes, valendo-se o julgador do laudo pericial produzido pelos assistentes técnicos do 

juízo para acessar a perspectiva da criança sobre o conflito e sobre as relações familiares.  

Após a produção da prova pericial e manifestação das partes sobre todos os 

documentos, há uma última tentativa de estabelecer um acordo entres os litigantes através 

da designação de uma audiência de instrução e julgamento. Neste ponto do processo, tendo 

passado alguns meses de muito desgaste emocional, intervenções da equipe técnica e 

acusações mútuas, as partes começam a ceder em suas posições. É neste momento que os 

litigantes “estariam prontos”174 para tentar estabelecer termos para a convivência com o 

menor. 

Pude identificar em todas as audiências que acompanhei que o magistrado, diante 

das provas apresentadas aos autos, especialmente se presente a prova pericial, se sente mais 

confortável para intervir incisivamente na construção do acordo. Ademais, a argumentação 

para motivar os pais dissidentes é de sensibilização com a figura da criança, reforçando a 

importância do convívio com ambos genitores e ponderando sobre as provas carreadas aos 

autos. Como o magistrado possui mais informações sobre a família e as relações 

estabelecidas, as sugestões são mais próximas ao arranjo familiar daquele menor. Estes 

fatores somados parecem viabilizar a obtenção de um considerável número de acordos.  

Interessante notar que é característico das lides que envolvem direito de família 

uma tentativa de maior aproximação do magistrado com as partes. As impressões que pude 

colher neste campo é de que, embora as peças sejam produto de atividade exclusiva dos 

causídicos, nas audiências175 as partes são chamadas a intervir mais diretamente no processo 

e a relatar com suas próprias palavras seus pleitos.  

                                                 
person unskilled in asking questions and interpreting the answers of children. In the relatively short time those 

interviews take, it is difficult to investigate with suficient depth and subtlety those perceptions of a child which 

explain, justify or represent the child’s wishes. Moreover, the interview may be perceived as a violation of the 

judge’s role as an impartial trier of fact who does not enter the adversarial arena. The impartiality may also 

be compromised by the judge assuming the role of inquisitor in questioning children” (ABELLA, Rosalie 

Silberman apud DAVIES, Christine. Access to Justice for Children: The Voice of the Child in Custody and 

Access Disputes. In: Australasian Law Reform Agencies Conference, 41, 2004, Wellington. Disponível em: 

<http://www.lawcom.govt.nz/media/speeches/2004/ 2004-session-5b-access-justice-children-voice-child-

custody-and-access-disputes>. Acesso em: 13 mar. 2015, p.18). 
174 Utilizo o termo estar pronto em remissão àquela colocação esposada por alguns magistrados e conciliadores 

ao final da audiência de conciliação quando não obtida a composição de um acordo. 
175 Chamava especial atenção o comportamento de um magistrado que nas audiências pedia que as partes 

sentassem mais próximas a ele e os advogados nas cadeiras mais afastadas. Ademais, nas demais observações 

que realizei, ao contrário do que é de praxe nas audiências de vara cível, os magistrados de vara de família 

formulam perguntas diretamente às partes, num ambiente mais informal e sem que a inquirição se dê nos 

moldes de um depoimento. 
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Se alcançado um acordo nesta audiência de instrução, seus termos são fixados com 

base na dinâmica de guarda que foi sendo moldada no curso do processo. Havendo decisão 

interlocutória prévia sobre a guarda e regime de compartilhamento, alguns casos mantêm 

aqueles termos, em outros as partes, já tendo experimentado aquela divisão de tempo, 

sugerem algumas alterações pelas experiências das partes. Também pude presenciar que 

vários patronos já chegavam à audiência com alguns termos ajustados, esperando a 

homologação ou ajustes de pequenas divergências. 

Se percorrida toda esta peregrinação do processo as partes ainda se mantiverem 

beligerantes e sem condições de compor um acordo, não resta outro caminho que não o 

julgamento de mérito. É neste momento que o magistrado, avaliando as provas dos autos, 

terá que compatibilizar o interesse dos litigantes com o melhor interesse do menor.  

Em entrevista realizada com um magistrado pude notar que se posicionava como 

uma figura de autoridade superior diante dos contendores, como aquele sujeito que poderia 

ver com lucidez e clareza qual era o interesse do menor, porque não envolvido nas questões 

emocionais. Em razão desta perspectiva compreendia que sua decisão sobre o conflito 

possuía quase uma função educativa, numa tentativa de corrigir os pais que agiam 

equivocadamente no exercício da parentalidade.  

As práticas judiciais reproduziram alguns paradigmas ao longo das últimas décadas. 

Se há muito abandonamos o poder patriarcal e a preferência da guarda ao pai que vigorou 

até o início do século XX, nas últimas décadas vimos uma predileção do estabelecimento de 

guardas unilaterais às mães. Em 2013, 86,3%176 dos divórcios concedidos no Brasil tiveram 

a responsabilidade pelos filhos concedida às mulheres. No Estado do Rio de Janeiro 89,3% 

das mulheres obtiveram a guarda unilateral de filhos no mesmo ano. 

Os fatores culturais acabam pesando fortemente tanto nos acordos alcançados pelas 

partes quanto na decisão dos magistrados, inclinando a fixação da guarda ou do domicílio 

principal do menor com a mãe. Ora, a estatística nos indica que, mesmo partindo da premissa 

de que pai e mãe tem iguais direitos, a mãe teria uma predileção pela guarda reproduzindo a 

máxima do senso comum de que uma mãe sempre sabe o que é bom para o seu filho.   

Mesmo após o reconhecimento da guarda compartilha em 2008, o império da 

guarda à mulher se manteve, espelhando a compreensão de que a figura materna é mais 

                                                 
176 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ministério do Planejamento. Estatísticas do 

Registro Civil. Rio de Janeiro, v.40, 2013. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/ registrocivil/2013/>. Acesso em: 13 mar. 2015. 
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indispensável e presente na vida do filho do que o pai, principalmente quando lidamos com 

menores pré-púberes.  

Impressionante como mesmo após as mudanças legislativas sobre o exercício de 

guarda e o desvendamento da importância da figura paterna ainda encontremos decisões 

fixando a guarda com a mãe por critérios absolutamente pré-estabelecidos177. 

Nas minhas observações identifiquei que a predileção pela figura materna é 

discurso assente em todos os níveis do judiciário. Justiça seja feita, não é só a compreensão 

do magistrado que influencia na formação desta predileção. Muitos advogados ao serem 

procurados pela mãe reforçam seu empoderamento inicial, confirmando que ela tem o direito 

maior de ter a guarda. De outra via há pais que não se opõem à guarda unilateral materna, 

crentes de que esta é a melhor opção ou pela simples conveniência da omissão. E não faltam 

argumentos, desde aqueles biológicos até à maior disponibilidade de tempo em permanecer 

com a criança.  

Dos processos que acompanhei, em várias audiências, embora se declarasse a 

importância do convívio com o pai, em algum momento sempre surgia a afirmação de que 

criança tem de morar é com a mãe. Da minha observação pude concluir que a fixação da 

guarda unilateral ou o domicílio principal com o pai só se dava quando existentes provas de 

uma conduta materna reprovável.  

Nas decisões que indeferem o pedido de guarda ou domicílio principal com o pai, 

o argumento é justamente a inexistência de motivos desabonadores da conduta da mãe. Aliás, 

este fundamento é o mesmo apontado nas decisões que colocam o menor em família 

substituta178. Logo não é leviano considerar que a presunção da guarda materna em atender 

os interesses do infante é equivalente à presunção legal da família biológica.   

Isto se deve em grande parte à representação social das figuras materna e paterna 

compartilhada em nossa sociedade. Embora haja um movimento de democratização das 

                                                 
177 Neste sentido: DIREITO DE FAMÍLIA. REVOGAÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO 

DA GUARDA COM A GENITORA. Não há justificativa para modificação da guarda de fato exercida pela 

mãe, especialmente por tratar-se de juízo de cognição sumária, anterior aos estudos social e psicológico. 

Criança adaptada na escola e no lar materno. A mãe possui, via de regra, condições mais favoráveis ao exercício 

da guarda. Observância do princípio do melhor interesse da criança. A mãe deverá observar as determinações 

da magistrada, sob pena de desobediência. Apelo desprovido. (TJRJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO 

0050674-89.2014.8.19.0000 -  DECIMA QUINTA CAMARA CIVEL - DES. CELSO FERREIRA FILHO - 

Julgamento: 16/12/2014 – grifo nosso) 
178 Neste sentido o AREsp 470575/GO: “A prioridade legal é pelo crescimento da criança junto à sua família 

biológica (art. 19, do ECA), que só comporta exceção nas situações em que esta convivência revelar-se 

particularmente nociva ao infante, o que exige a comprovação de fatos graves e desabonadores imputáveis aos 

pais naturais”. 
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famílias e se tenha apregoado a importância sobre a presença paterna na última década, não 

se pode presumir que esta igualdade de gênero nos papéis parentais seja uma realidade para 

todas as famílias179. Por uma questão de padrões de gênero, o cuidado com os filhos é 

identificado como tarefa das mulheres por ser uma figura social que é qualificada como 

sujeito afetivo, habituada aos trabalhos domésticos e ao cuidado. Ao homem cabe o espaço 

de provedor, de trabalhador, mero coadjuvantes no cuidado com os filhos. Esse padrão se 

manifesta nos números de homens que possuem a guarda dos filhos e outras tantas práticas 

cotidianas180.  

Compreendo que a predileção pela figura materna não declarada acaba por fomentar 

ainda mais o litigio, tendo que o pai empreender um forte esforço probatório para justificar 

seu pedido. O superempoderamento da mãe desvia o foco do melhor interesse do menor, 

criando uma presunção que não se aplica a todos os casos e dando espaço para o 

desenvolvimento de fortes divergências entre a figura materna e a paterna que tenta não ser 

anulada.  

Retomando a narrativa sobre o processo, ele encontra sua conclusão numa sentença, 

decisão que pode ser homologatória de um acordo entre os pais ou um julgamento do mérito 

pelo magistrado. Em uma ou outra hipótese não é obrigatória a oitiva do menor ou sequer a 

prova pericial, podendo o processo alcançar seu fim somente com a narrativa dos litigantes, 

na presunção de que todas as conclusões alcanças atendem ao interesse do menor. E o 

resultado final, a estatística não nos deixa mentir, quase sempre reproduz a crença na figura 

materna como protetora e cuidador natural dos rebentos.  

E são estas as práticas jurídicas que pude revelar com minha observação sobre a 

dinâmica dos processos de disputa pela guarda de menores. Nós temos um judiciário que 

deve garantir o melhor interesse da criança e do adolescente e o cumprimento das regras 

processuais, pais que digladiam pelo reconhecimento de quem tem melhores condições para 

estar com o filho num discurso que fomenta o dualismo e uma expectativa de se encontrar 

no final aquilo que já está sedimentado na nossa cultura, filhos ficam mesmo é com a mãe, 

muito embora o discurso jurídico seja outro.  

Ao longo destes meses que acompanhei diversas audiências e após mais de 6 (seis) 

                                                 
179 Cf. CARVALHO, Maria Luiza. Desencouraçamento de gênero e auto-regulação entre pais cuidadores sem 

as mães. In: Encontro Paranaense, Congresso Brasileiro, Convenção Brasil/Latino-América, XIII, VIII, II, 

2008. Anais. Curitiba: Centro Reichiano, 2008. Disponível em: www.centroreichiano.com.br. Acesso em 

07/05/2015. 
180 Podemos identificar uma manifestação cotidiana deste preconceito de gênero no reduzido número de 

banheiros familiares, onde pais poderiam levar suas filhas, ou fraldários/trocadores em banheiros masculinos. 
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anos vivenciando a prática jurídica das varas de família, com tudo o que foi narrado, a 

conclusão que consigo alcançar é que temos um procedimento que deve atender o interesse 

de um sujeito que não é parte, que não pode interferir no processo, que em diversas ocasiões 

é invisível na construção da decisão que irá intervir diretamente na sua vida, decisão esta 

permeada de presunções sobre o que é melhor para ele. 

Ora, não há como garantir o melhor interesse de um sujeito que é alienado do 

processo decisório que justamente discute qual o seu interesse. Todo aquele discurso sobre 

melhor interesse do menor e protagonismo, diante de uma análise das práticas jurídicas, se 

revelou uma questão retórica.  

Com isto se desponta minha hipótese principal, qual seja, o Estado, ao direcionar a 

administração de conflitos que envolvam disputas sobre a parentalidade para o judiciário, 

não atende aos interesses do menor e promove, com o procedimento que é ofertado, uma 

violência simbólica contra a categoria infantojuvenil  

 

3.2 A violência simbólica 

Como já explicitado, nem todo conflito no exercício da parentalidade se tornará um 

conflito judicializado. Contudo, se as partes não conseguem ou não desejam compor 

autonomamente uma solução, a via que o Estado fornece para a administração desta disputa 

é o processo contencioso administrado pelo Poder Judiciário. Ainda que se tenha inserido 

oferta de métodos autocompositivos, o novo código de processo civil tem como objeto 

principal o método heterocompositivo adjudicatório.   

Tendo em conta a obrigação do Estado de proteger o interesse do menor, a forma 

como a prestação jurisdicional é ofertada deve compatibilizar este dever com as regras 

processuais. Lembrando o que foi explicitado no primeiro capítulo, garantir o melhor 

interesse do menor passa pela disponibilização de espaços para o seu protagonismo de modo 

a integrar a perspectiva do infante nas decisões.  

Ocorre que o procedimento das ações de guarda traz um obstáculo à esta 

participação, qual seja, a subtração do menor no processo decisório. O processo transcorre e 

pode perfeitamente alcançar o julgamento com os fatos exclusivamente trazidos pelos 

genitores e processados pela linguagem técnica do jurista, considerando somente suas 

perspectivas sobre a dinâmica familiar. É justamente nesta dinâmica conflituosa entre 

genitores que a criança e o adolescente encontram seus interesses mais ameaçados. 
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A Constituição Federal e o ECA ao atribuírem a condição de pessoa, com toda a 

carga de direitos que isso implica, à criança e aos adolescentes, indiscutivelmente modulou 

a ingerência que os pais tem sobre a vida destes sujeitos. Ocorre que o direito processual não 

acompanhou esta dinâmica e a ação que garantirá a efetividade de boa parte de seus direitos 

fundamentais, quando estes sujeitos se encontram envolvidos em conflitos sobre o exercício 

da parentalidade, ainda transcorre na presunção de que o adulto sabe o que é o melhor 

interesse do menor, ou mais especificamente de que seus pais sabem e respeitam o seu 

interesse.  

No melhor e mais justo dos mundos essa presunção poderia ser uma regra. Contudo, 

ela é desafiada pela prática judicial diante de tantas pelejas entre pais que acumulam decisões 

descumpridas, pleitos de modificações de guarda e alegações de alienação parental. Os 

litigantes nem sempre atuam para defender o interesse dos menores181. Da observação pude 

concluir que os fatos trazidos ao processo não são necessariamente compartilhados com o 

menor. Dependendo da dinâmica estabelecida no litigio, a perspectiva da criança, a narrativa 

dos seus fatos e o relato das suas relações restam completamente excluídas dos autos.  

Questões centrais que devem ser esclarecidas na ação de guarda, tais como os laços 

afetivos com cada genitor, a rotina e as relações sociais do menor, podem facilmente ser 

obscurecidas pela disputa entre os pais sobre quem detém melhores qualidades para ser pai 

ou sobre acusações que não dizem respeito ao exercício da parentalidade. Há um 

descompasso entre o que a doutrina pensa ser uma ação de guarda e o que a prática jurídica 

nos apresenta.  

A relação entre os pais que, em respeito aos preceitos constitucionais, deveria ser 

de somar esforços para atender ao melhor interesse de seus filhos, passa a ser de disputa pela 

comprovação de quem tem melhor condição de atender aquilo que considera ser o interesse 

de seu filho. Há nisto uma dupla negativa do menor como sujeito ativo na relação: nega-lhe 

o protagonismo pois os pais disputam entre si quem tem a verdade e nega-lhe a possibilidade 

de que seu interesse individual seja diverso do interesse que seus pais consideram como 

sendo seu.  

O processo judicial é um mundo para adultos, especificamente para adultos que 

                                                 
181 Cf. GROENINGA, Giselle Câmara. Direito à convivência entre pais e filhos: análise interdisciplinar com 

vistas à eficácia e sensibilização de suas relações no poder judiciário. 2011. 260 f. Tese (Doutorado) - Curso 

de Direito, Direito Civil, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011, p.233 e MONACO, Gustavo Ferraz de 

Campos. O direito de audição de crianças e jovens em processo de regulação do exercício do poder Familiar. 

Revista Brasileira de Direito de Família: IBDFAM, Porto Alegre, v. 7, n. 32, p.5-19, out/nov. 2005, p.11. 
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dominam o saber jurídico. Quem decide pela judicialização do conflito são os seus pais, 

detentores do direito de guarda e da legitimidade para propor a ação. Da mesma forma, quem 

decide quando encerra o litígio são também seus pais. Estas duas condições por si só já 

conferem enorme poder aos adultos no processo decisório sobre o arranjo da parentalidade.  

Os fatos que são trazidos ao feito na perspectiva dos genitores através da narrativa 

trabalhada pelos causídicos com uma linguagem jurídica e num agir estratégico almejando 

o convencimento do magistrado. A verdade sobre o melhor interesse do menor é revelada na 

sentença, de acordo com a convicção do magistrado sobre os fatos e as provas que vieram 

aos autos.  

Se o menor não pode ser parte, mas é importante o desvendamento da sua 

compreensão da realidade para que se possa inferir sobre o seu melhor interesse, se faz 

necessário providenciar espaços para sua oitiva de modo a agregar a narrativa deste sujeito 

a dos litigantes182. 

Não há previsão legal sobre a obrigatoriedade de uma oitiva do menor ou da 

produção de estudo social, a pertinência de tais provas fica ao arbítrio do magistrado. Logo, 

o melhor interesse pode então ser determinado sem qualquer contato do magistrado com a 

perspectiva da criança ou adolescente envolvido na lide.  

Embora a recomendação nº 33 de 2010 expedida pelo CNJ aconselhe a oitiva do 

menor em ações penais, casos de alienação parental e questões de complexa apuração, este 

procedimento não é obrigatório e deixa de fora inúmeros casos que discutem o exercício da 

parentalidade. Afinal, o critério “complexa apuração” é subjetivo, cabendo ao juiz que 

administra a instrução do feito interpretá-lo, podendo recusar o depoimento de menores em 

ações de guarda onde ele compreender que não há dificuldade para a apuração da “verdade”.  

A única previsão legal sobre a oitiva de menor em contencioso de família se 

encontra no art.699 do Novo Código de Processo Civil e estabelece que o depoimento de 

menor vítima de abuso sexual ou alienação parental será acompanhado por especialista, sem 

indicar como se dará ou a obrigatoriedade do mesmo.  

Retomando minha experiência no campo, iniciada a via judicial, a relação entre os 

litigantes passa a ser de uma disputa jurídica e a perspectiva do menor é afastada para a 

periferia do processo decisório. E o Estado viabiliza que esta anulação ocorra na medida que 

o procedimento disponibilizado para administrar o conflito cria obstáculos para a 

                                                 
182 Cf. PEREIRA, Tânia da Silva (coord.). O melhor interesse da criança: um debate interdisciplinar. Rio de 

Janeiro: Renovar, 1999, p.30-31. 
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participação do principal interessado, quem seja, o menor, que diante da polarização na 

disputa entre os genitores não terá ninguém que zele autonomamente pelos seus interesses 

jurídicos.  

Com a ação de guarda estamos diante de um procedimento em que o principal 

interessado não pode figurar como parte, lhe sendo vetado trazer fatos ao processo, produzir 

provas ou discordar das decisões e sequer é obrigatoriamente chamado para a apuração do 

objeto da lide.  

Lembremos que o direito de guarda das partes legitimas para propor a ação não é o 

primordial objeto da tutela estatal. Numa ação de guarda o único vitorioso deve ser o menor, 

mas este não é chamado para formação da decisão, não tem qualquer ingerência no processo 

e seu ponto de vista tampouco precisa ser considerado.  

Isto torna o processo de guarda sui generis, posto que embora não possa figurar 

como autor, réu ou terceiro interessado, o interesse que está prioritariamente em questão é o 

do menor. Busquei nas práticas judiciais outro procedimento que se manifestasse desta 

forma, mas não consegui identificar algo semelhante. Tampouco a ação de guarda e adoção 

se comporta deste modo, posto que nesta o menor é necessariamente ouvido e sua vontade é 

avaliada, seja através de prova técnica ou depoimento.  

Temos assim uma incoerência no procedimento, onde quem é protegido não pode 

se manifestar e seu interesse é tutelado sem que se saiba qual é ao certo seu interesse. Tal 

incoerência é fruto daquela imposição adultocêntrica da verdade e do melhor, que subestima 

as capacidades da criança e do adolescente e depaupera seu protagonismo.   

O legislador já enfatizou a importância da participação do menor, respeitada suas 

competências, nos processos que lhe afetem (art.100, pu, XII do ECA e art.12 da CDC). 

Com isso a discussão sobre o protagonismo dos menores não é mais inquirir se ele é ou não 

possível, mas sim como dar chance para que estes sujeitos se manifestem183, respeitando as 

condições intelectuais de cada fase da infância e da juventude.  

Embora pontualmente alguns magistrados empreendam o esforço de ouvir o menor 

envolvido no litígio esta não é uma iniciativa compartilhada por todos os órgãos do Poder 

Judiciário184. Como a oitiva do menor não é obrigatória nas ações de guarda e nossa cultura 

                                                 
183 Reitero o que já foi afirmado no primeiro capítulo, participação no processo não significa ser-lhe dado o 

poder de decidir com qual dos pais pretende ficar.  
184 O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já se manifestou nos últimos anos favorável à oitiva do 

menor em ações de guarda, superando consideravelmente aquela perspectiva de que o menor é incompetente 

para depor, imparcial e que sua perspectiva lhe produziria danos. Contudo esta posição se faz presente somente 
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tende a acentuar o tom protetor no tratamento com a categoria infantojuvenil em detrimento 

ao protagonismo, o depoimento do menor é desencorajado pelo sistema judicial. 

 Duas decisões em especial chamaram bastante atenção dentre os acórdãos e 

sentenças que arrecadei para a pesquisa. No primeiro deles um adolescente de 13 anos não 

só foi ouvido, como sua opinião foi considerada na decisão185. No segundo caso o 

adolescente foi ouvido, participou do processo decisório e o magistrado186, numa 

manifestação de sensibilidade ímpar, mandou enviar cópia da sentença ao menor, tendo em 

partes da sentença se dirigido diretamente a ele. Estas duas experiências foram muito felizes 

em promover o protagonismo de uma forma salutar ao menor e inclusiva do sujeito no 

processo decisório.  

Contudo, ainda que encontremos afortunadas experiências como estas, permanece 

minha ressalva sobre os critérios para sua realização. Nos mesmos moldes da recomendação 

nº 33/2010 do CNJ e do art.699 do Novo CPC, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro criou 

Núcleo de Depoimento Especial de Crianças e Adolescentes – NUDECA pelo Ato Executivo 

nº 4297/2012. Neste ato o depoimento ainda é restrito aos casos suspeita de violência contra 

a criança e o adolescente ou suposta alienação parental. Além disto, o depoimento no núcleo 

deve ser requisitado por um magistrado, avaliada sua pertinência pelo chefe do núcleo para 

então ser realizado por um entrevistador. São muitos filtros a serem superados para a 

promoção da oitiva deste sujeito.  

Acredito que não há nada de maior complexidade para apuração do que os 

interesses de um menor que tem suas relações familiares afetadas pela disputa entre seus 

pais, numa desastrosa dinâmica nada cooperativa em que as partes se concentram em 

comprovar suas qualidades e os defeitos alheios. Como já explanado, ações de guarda 

                                                 
em casos que manifestam uma acirrada disputa entre as partes ou sérias acusações sobre suas condutas. 

Voltamos assim aquela questão da subjetividade do conceito “complexa apuração”. Neste sentido: TJRJ - 

APELACAO 0009344-30.2010.8.19.0202 - Oitava Câmara Cível – Rel. Des. Monica Costa Di Piero - 

Julgamento: 02/12/2014. 
185 DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. ADOLESCENTE. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE 

DE RESIDIR COM O GENITOR. PROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Adolescente de treze anos que verbalizou 

sua intenção de residir com seu genitor, inobstante não haja fatores desabonadores da conduta de sua mãe. 2. 

Menor que já possui maturidade e discernimento suficientes, conforme demonstrado em audiência. 3. O 

interesse do menor deve ser o princípio norteador para composição de conflitos referentes à guarda. 4. A 

definição da guarda não deve ter em conta a conveniência dos pais, mas sim deve observar o interesse e o bem-

estar do filho, desprezando, assim, a disputa, muitas vezes sem razão, travada entre seus genitores. 5. Pedido 

que obteve parecer favorável da Assistente Social, da Psicóloga e do Ministério Público em ambas as instâncias. 

Correta, portanto, a atribuição da guarda ao pai. 6. Recurso da genitora conhecido e improvido. (TJRJ - 

Apelação 0000318-29.2011.8.19.0022 - Quarta Câmara Cível – Rel. Des. Antonio Iloizio B. Bastos - 

Julgamento: 08/01/2014). 
186 Sentença na íntegra em anexo. 
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envolvem camadas ocultas do conflito e não só questões jurídicas, o que dificulta o 

desvendamento daquela realidade em que se irá interferir. A dificuldade é amplificada pelo 

discurso dualista e estratégico que perpassa a narrativa jurídica. 

Contudo, como o magistrado não é obrigado a realizar a oitiva do menor para trazer 

a sua compreensão para o desvendamento do que atende melhor seus interesses, e tampouco 

tal participação do menor é preponderante para a decisão do magistrado, posto que seu 

processo decisório se fundamenta no livre convencimento motivado, torna-se questionável 

o impacto da recomendação nº 33/2010 para a promoção do protagonismo na cultura jurídica 

interna.  

A recomendação do CNJ também não enfrenta a questão dos acordos que são 

produzidos no curso do processo. As partes podem estabelecer regras para a parentalidade 

através da mediação e da conciliação que lhes são oportunizadas na primeira fase do 

processo. Justamente na presunção de que os pais sabem o que é melhor para os seus filhos 

e que estão agindo motivados unicamente em atender os interesses do infante, a participação 

do menor nestes processos é diminuta187.  

A realidade nem sempre é esta, outros fatores não tão nobres podem motivar os 

acordos e estarem longe de atender as necessidades do menor. Como o infante não é chamado 

para participar do processo cooperativo, não há como de fato apurar a adequação do acordo 

ao que seria o melhor interesse do menor.  

Comungo da opinião de que o depoimento do menor deve ser colhido em todos os 

processos que envolvam disputa pela guarda do infante, independente das acusações entre 

as partes, da inclinação para um acordo ou da complexidade em desvendar o seu melhor 

interesse. Tendo como referência o trabalho dos professores Manuel Jacinto Sarmento e 

Manuel Pinto, não se pode inferir o que é melhor sem incluir a perspectiva dos infantes sobre 

a sua realidade, sob pena de se estar impondo uma ótica adultocêntrica ao menor.  

Um segundo estilo de participação que sequer é ventilado na produção dogmática 

do processo civil é a representação do menor por advogado autônomo. Até uma pessoa que 

esteja sendo curatelada tem o direito de manifestar e ter uma representação processual 

autônoma de acordo com a legislação pátria188, mas um menor não. Esta hipótese surgiu após 

acompanhar o caso de um adolescente que não sabia sobre os fatos que foram apresentados 

                                                 
187 Cf. CORREIA, Valdir Rosa. Escuta da criança na mediação familiar. 2009. 126 f. Monografia - Curso 

de Psicologia, Universidade do Sul de Santa Catarina, Palhoça, 2009. 
188 Artigos 1.181 e 1.182 do CPC e artigos 751 e 752 no Novo CPC. 
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no processo que disputou sua guarda e, ao ter ciência do conteúdo, manifestou o intento de 

propor alguma medida judicial para combater a sentença.  

Existem experiências em outros países onde se disponibiliza um advogado para 

representar a criança189. Este causídico teria contato direto com o menor e poderia se opor 

às pretensões jurídicas de cada um dos genitores, desenvolvendo uma defesa processual 

totalmente independente dos interesses dos litigantes. Desta forma o menor terá total 

ingerência no processo decisório, participando da instrução e até mesmo dos acordos 

estabelecidos entre as partes.  

No Brasil esta participação processual do menor poderia ocorrer através da 

nomeação de um curador especial. Uma vez apurado com a oitiva do menor que seus relatos 

são dissonantes com os de seus genitores, seria viável a nomeação de um curador especial 

com esteio no art.9º, I do CPC de modo a permitir que o infante tenha ingerência na instrução 

do processo e possa inclusive manejar recursos contra as decisões.  

Por tudo que foi descrito, lembrando daqueles níveis de participação de Shier 

apresentados no primeiro capítulo, a forma como o procedimento judicial é organizado deixa 

o menor totalmente fora de qualquer um dos níveis de participação elaborados pelo autor.  

De acordo com Shier, para verificarmos se uma instituição proporciona algum nível 

de participação do sujeito infantojuvenil é necessário questionarmos sobre abertura para a 

participação, as oportunidades que são ofertadas e as exigências de promovê-las. Para o 

enquadramento no primeiro nível de participação, caracterizado pela simples oitiva do 

menor, deve-se questionar se a instituição está pronta para ouvir a criança, se desenvolve um 

trabalho que lhe permita ouvir a criança e se a oitiva da criança é uma exigência para o 

processo decisório.  

Me parece que o judiciário já tropeça neste nível. A resposta do primeiro 

questionamento é negativa, o judiciário não está apto para ouvir a criança. Esta conclusão é 

alcançada pela negativa do terceiro questionamento, na medida em que oitiva da criança não 

é uma exigência para o processo decisório.  

O direito à participação já foi garantido ao menor, mas os meios para que isto se 

concretize ainda estão sendo elaborados. Só através da participação é que se concretizará a 

perspectiva da categoria infantojuvenil como sujeito de direitos, posto que é a participação 

                                                 
189 O objetivo de apresentar a legislação alienígena não é de realizar um estudo comparado, mas somente 

ilustrar que é possível a realização de tal procedimento. Tive acesso à legislação de três países que adotam o 

sistema de “independent legal counsel for the child”, são eles: Canadá, Austrália e Nova Zelândia.  
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que permite o desvendamento do seu mundo e o rompimento de um tratamento 

adultocêntrico. Do contrário o judiciário promove um espaço de administração de conflito, 

adultonormativo, demagógico e manipulativo190. 

Uma vez que o Estado se imiscuiu em questões tão privadas como a parentalidade 

cabe a ele democratizar esta relação, o que passa necessariamente pelo respeito ao menor 

como pessoa, com vontades e direitos autônomos aos de seus genitores. Assim, acolher o 

depoimento do menor na ação de guarda como obrigatório e trazer sua narrativa para o feito 

é uma questão de promoção do acesso à justiça à categoria infantojuvenil e um reafirmação 

da sua dignidade.  

Portanto o sistema judicial como um todo não desenvolve um trabalho de integrar o 

sujeito infantojuvenil, marginalizando esta categoria do processo decisório191. E o judiciário 

está assim legitimado a agir, negando o protagonismo desta categoria. O fundamento desta 

legitimação está amparado na nossa cultura de tratamento ao menor. 

As práticas jurídicas não são apriorísticas, elas compartilham sentido com a cultura 

dominante na sociedade192. Numa cultura adultocêntrica como a nossa, estas práticas não 

fugiriam a este padrão. Portanto não é demais afirmar que as práticas judiciais refletem a 

violência simbólica perpetrada contra a categoria infantojuvenil.  

O direito é um sistema simbólico, operado pelo Estado, que impõe sua visão de 

mundo, estratégias e hierarquias de modo oficial e legitimo. É um reflexo das relações de 

poder existentes na sociedade, revelando-se um instrumento de dominação193 do interesse 

social hegemônico.  

Vivemos numa sociedade de hegemonia da cultura adulta em detrimento da cultura 

infantojuvenil, cotidianamente atrelada às ideais de menor, incapaz, incompleta, ingênua, 

débil e irresponsável. Como o referencial para definição do mundo juvenil é o mundo adulto, 

os menores ficam presos numa condição de sujeitos em devir e por isso diferente dos adultos. 

Se a categoria infantojuvenil é definida pelo que não é, sua relação com o adulto é de 

desigualdade. 

                                                 
190 TOMÁS, Catarina Almeida. Há muitos mundos no mundo…direitos das crianças, cosmopolitismo 

infantil movimentos sociais de crianças: diálogos entre crianças de Portugal e Brasil. 2007. 415 f. Tese de 

Doutoramento em Estudos da Criança, Universidade do Minho, Braga, 2007, p.210. 
191 Importante ressaltar que estamos lidando com o conceito de categoria infantojuvenil e de sistema judicial, 

portanto a afirmação realizada baseia-se não em experiência vivenciadas por um órgão jurisdicional ou alguns 

indivíduos. A crítica que faço é contra o judiciário enquanto sistema e a negação do protagonismo da infância 

enquanto categorial social.  
192 Cf. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Lisboa: Difel, 1989, p.209-254. 
193 Idem. 
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Tomando de empréstimo a definição de igualdade de Bobbio194, a distribuição 

desigual de poder nesta relação é que produz a subordinação da categoria infantojuvenil ao 

adulto. O menor é modelado para compreender que o adulto tem mais poder e pode fazer 

mais coisas do que ele. Enquanto categoria subordinada na relação, os infantes manifestam 

cumplicidade com a dominação, se submetendo a ela pacificamente como se não fosse 

possível viabilizar outra regra para a relação195.  

Como as práticas sociais dos sujeitos são limitadas por aquilo que eles fazem, o que 

pensam que podem fazer e o conhecimento do papel que ocupam na rede social, ainda que 

o sistema jurídico declaradamente reconheça direitos fundamentais iguais entre menores e 

adultos, o exercício destes direitos pelos infantes é modulado pela sua presumível 

incapacidade. E esta modulação não é questionada e sequer é palpável aos operadores, 

reproduzindo uma manifestação de poder simbólico do mundo adulto sobre o universo 

infantojuvenil.  

E a exclusão, como regra, da perspectiva infantojuvenil no processo decisório se dá 

pelo não reconhecimento de aptidão desta categoria para participar de tal evento, anulando 

ou cindindo sua narrativa. Esta anulação é uma forma de violência, nomeada por Bourdieu 

de violência simbólica. A violência simbólica encobre a relação de poder existente entre 

adultos e infantes, ela é “suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento”196 e 

reforça a incapacidade infantojuvenil como forma de legitimar sua subordinação e exclusão.  

Tanto os sujeitos que circulam como consumidores da justiça quanto os operadores 

do direito agem com violência simbólica contra a categoria infantojuvenil sem que se deem 

conta de que assim atuam, naturalizando um comportamento ao arrepio do que afirma o ECA 

sobre a proteção, a provisão a participação desta categoria social. As práticas jurídicas e o 

discurso jurídico reconhecem que não é arbitrária a supressão do protagonismo e identificam 

nisto uma proteção e não uma violação ao direito dos menores.  

O direito serve para camuflar e tornar inconsciente está violência na medida em que 

as escolhas para o funcionamento do procedimento de heterocomposição são revestidas de 

                                                 
194 BOBBIO, Norberto. As ideologias e o poder em crise. Tradução de João Ferreira. Brasília: Editora 

Universidade de Brasília, 1999, p.42 
195 SOARES, Natália Fernandes. Infância e direitos: participação das crianças nos contextos de vida: 

representações, práticas e poderes. 2005. 492 f. Tese de Doutoramento em Estudos da Criança. Universidade 

do Minho, Braga, 2005, p.451-452. 
196 BOURDIEU, Pierre. A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: Bertrand 

Brasil, 2003, p.7-8. 
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oficialidade, ocultando sua arbitrariedade e os preconceitos sobre as quais se assentam. E o 

Estado é o principal agente desta violência simbólica197 perpetrada no seu sistema judicial, 

tendo o poder de determinar quem é legitimo ou não para praticar determinados atos e limitar 

as decisões possíveis de serem adotadas, numa aparência de normalidade que exclui como 

inviável qualquer opção desviante do que é enunciado.  

Portanto, a forma como o Estado organiza o procedimento de disputa pela guarda de 

menores coloca a ideia de protagonismo infantojuvenil como uma retórica e não como uma 

prática, tornando o espaço judicial um campo pouco acessível ao menor envolvido em ações 

de guarda.  

Afinal, se decidir sobre o melhor interesse de um menor o Estado está restrito a um 

procedimento que leva em conta somente as narrativas dos adultos envolvidos, mantêm-se 

as presunções de que somente o adulto sabe qual é este melhor interesse, que está agindo 

para amparar este interesse e de que é indiferente a percepção do infante para o seu 

desvendamento, expressões daquela supremacia do poder parental.  

De outra via, como a cultura jurídica é dominada por uma linguagem técnica e reduz 

o conflito à dimensão da disputa jurídica, é difícil o protagonismo infantojuvenil neste 

campo na medida em que é obstaculizada para estes sujeitos a compreensão sobre os atos, 

sobre a dinâmica dos eventos, sobre as formas de pronunciamento e que se ignoram que as 

dimensões do conflito a que são sensíveis abstraem de questões jurídicas.  

Embora a lei e a doutrina enfatizem que o melhor interesse da criança é o aspecto 

mais importante nas ações de guarda, tornando irrelevante as pretensões das partes, as regras 

processuais mantêm o controle do procedimento e a formação da decisão nas mãos dos 

adultos. Cabe então questionarmos como compatibilizar o melhor interesse do infante com 

mecanismos processuais que também o aloquem no processo decisório, reequilibrando esta 

relação de poder na esfera processual e maximizando os benefícios que os menores 

envolvidos podem usufruir deste protagonismo.  

 

 

 

                                                 
197 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução Fernando Tomaz. Lisboa: Difel, 1989, p.146. 



110 

 

CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho, me propus identificar o espaço ocupado pelo menor nas ações de 

guarda e regulamentação de visita. Conhecer e promover a discussão sobre os direitos da 

criança e do adolescente a partir do questionamento sobre o seu protagonismo em ações que 

devem resguardar com prioridade seus interesses, empresta outra visão ao procedimento 

disponibilizado pelo Estado para administração do conflito sobre a parentalidade. 

Em sendo assim, espero ter comprovado a hipótese que busquei investigar, de que 

o procedimento disponibilizado pelo estado para administrar as disputas pela guarda de 

menores não promove espaços de efetiva participação destes sujeitos na descoberta dos seus 

interesses, revelando-se como uma prática de violência simbólica contra a criança e o 

adolescente.  

A pesquisa me permitiu descortinar todo um conjunto de questões importantes 

sobre as dimensões dos direitos infantojuvenis, a percepção desta categoria social através de 

uma cultura adultocêntrica e o descompasso entre a proteção estampada em nossa legislação 

e as práticas sociais, especificamente as práticas judiciais.   

Não se pode negar a participação da criança simplesmente por que são crianças. Ao 

excluí-la como parte no processo, lhe excluem pela condição, sem qualquer preocupação 

com a gradação da sua capacidade, afastando a possibilidade de que sua manifestação possa 

inferir na celeuma, impondo uma percepção formada exclusivamente pelo adulto.  

Negar a existência de uma racionalidade própria do pensamento infantojuvenil, 

serve para fundamentar uma relação de poder com o adulto, dando ênfase ao que o menor 

não é, sem explicitar o que lhe é próprio. Em contraponto, ao reconhecermos a existência de 

uma racionalidade própria da infância e juventude, assumiremos que a criança tem condições 

de conjecturar sobre sua realidade e desenvolver processos críticos e complexos sobre as 

relações que estabelece, porém, com postulados diversos do adulto, mas não inapta para 

operar uma compreensão sobre o mundo.  

Assumir que a criança e o adolescente participam na construção da realidade social 

através de processos de interação e construção de verdades conjuntos com os adultos liberta 

esta categoria da posição de subalternos, reconhecendo-os como atores sociais e resgatando 

sua dignidade enquanto pessoas. 

Se quer-se garantir direitos a estes sujeitos precisamos despender atenção aos 

modos como a criança compreende a realidade e reinterpreta valores tais como liberdade, 
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dignidade e felicidade, sob pena de estarmos impingindo uma lógica adulta à realidade 

infantojuvenil numa manifestação de desserviço à efetividade dos direito para estes sujeitos.  

O que o trabalho procurou esclarecer é que o Estado, como responsável por estes 

menores envolvidos em disputas no exercício da parentalidade, não pode ofertar como único 

meio de composição da lide um procedimento que acirra as desavenças, mascara a 

litigiosidade e exclui o ponto de vista sobre a dinâmica familiar formulado pelo principal 

interessado, quem seja, a criança e o adolescente disputado pelos pais. 

Como revelado no segundo capítulo, a decisão judicial é um ato de nomeação que 

irá estabelecer relações de poder, reconhecendo com legitimidade e inafastabilidade que um 

determinado sujeito é vitorioso, alavancando-o a um status diferenciado dos demais 

envolvidos na relação. 

A busca por uma condição de reconhecimento e reforço de diferenças criou em 

nossa sociedade uma abundância de sujeitos com personalidades astênicas198. Assumir uma 

posição numa relação e fazer escolha implica necessariamente numa certa carga de 

responsabilidade com as consequências destas ações. O sujeito astênico tem dificuldade em 

assumir essa responsabilidade e prefere amparar suas ações na tomada de posição de um 

terceiro. Assim sua ação foi tomada com base não no que ele individualmente quis, mas no 

que alguém lhe mandou fazer, eximindo-se de responsabilidade.  

Como já colocava Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro é um homem cordial, 

“a vida em sociedade é, de certo modo, uma verdadeira libertação do pavor que ele sente 

em viver consigo mesmo, em apoiar-se sobre si próprio em todas as circunstâncias da 

existência”199. 

Ainda que os ecos da modernidade tenham alcançado o sujeito e libertado sua 

subjetividade dos grilhões da tradição e do respeito aos valores familiares, implantando a 

percepção de que temos a nossa disposição uma infinidade de escolhas, a nossa estrutura de 

pensamento ainda demanda um terceiro interpretador.  

E o Judiciário é hodiernamente aquele terceiro superior aos litigantes que soluciona 

o conflito, exime os sujeitos de assumirem a responsabilidade por suas ações e reforça, para 

                                                 
198 Transtorno de personalidade dependente ou personalidade astênica é distúrbio descrito na psiquiatria como 

“indivíduos relutantes em exigirem seus direitos às pessoas das quais dependem, seja por sentirem-se 

desconfortáveis ou desamparados quando sozinhos, seja por medo exagerado de incapacidade de cuidado 

próprio, preocupados em ser abandonados por aquele com o qual têm relacionamento íntimo e de serem 

deixados para cuidar de si próprios” (LOUZA NETO, Mario Rodrigues. Psiquiatria básica. Porto Alegre: 

Artemed, 2007, p.355). 
199 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995, p.147 
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a parte vitoriosa, o seu argumento na persecução de interesses.  

O fato é que abraçamos o Direito para pensar nossa realidade e queremos achar uma 

resposta jurídica para reforçar e, principalmente, justificar nossas decisões. É como se a 

decisão legalmente amparada fosse um nouveau imperativo categórico e a palavra do juiz 

fosse a ordem última, definitiva e cogente para a comprovação de nossos pontos de vista. 

Afinal, aquele que “tem o Direito” é aquele que tem a razão!  

Entretanto se o Estado direciona esta demanda por administração de conflitos para 

a via jurisdicional e estamos diante de uma relação que envolve a disputa pela guarda de 

crianças e adolescentes, mais do que alimentar um jogo de poder, o Estado objetifica aquele 

que deveria ser o alvo de proteção de todos: o sujeito infantojuvenil.  

E isto ocorre na medida em que com o procedimento que é ofertado excluí a priori 

participação do infante no processo decisório que irá alterar drasticamente a sua realidade, 

cerceando a possibilidade deste sujeito ser uma voz no processo decisório. Se a criança ou o 

adolescente não podem se manifestar, nem sequer é considerada sua perspectiva sobre a 

realidade em que vive, ele deixa de ser um sujeito e passa a ser um objeto, um ser inanimado, 

disputado pelos litigantes.  

Nestas relações parentais a premissa é de que o único vitorioso deve ser o menor, 

contudo a posição deste menor é tomada de assalto pela querela entre os adultos envolvidos, 

que disputam pela confirmação de suas certezas, anulando a perspectiva do principal 

interessado. 

O procedimento judicial constrói uma dinâmica entre os litigantes de disputa pelo 

reconhecimento de um vencedor e um vencido. Esta relação de poder estabelecida no 

processo promove um espaço para discutir exclusivamente os interesses dos oponentes, 

marginalizando os interesses daquele menor, descrito como incapaz, aquele que não sabe o 

que fala e o que quer. Assim as práticas judiciais se apresentam como mais um campo na 

sociedade onde se faz presente o poder do adulto sobre a criança, num processo de anulação 

desta categoria, tudo num tom muito paternal e cheio de boas intenções.  

A relação parental é um triangulo formado pelo interesse do pai, da mãe e dos filhos. 

Todavia a dinâmica do processo só disponibiliza espaços para o pai e mãe, negando a 

possibilidade do vértice infantojuvenil intervir na construção do que é o melhor interesse.  

A verdade sobre o interesse do menor não está no processo, tampouco está 

encarnada no magistrado, como se ele fosse detentor de uma moralidade e uma 

imparcialidade superior que tudo vê. O melhor interesse estará no ponto de convergência 
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dos interesses dos litigantes com os interesses do menor.  

Todos no campo jurídico apregoam que o melhor interesse do menor é a única 

consideração relevante. Contudo o procedimento que administra a disputa entre os pais pela 

guarda dos filhos encarna uma filosofia oposta, empoderando os pais e concentrando o 

debate nas suas narrativas.  

De outra via, o procedimento judicial, ao concentrar a administração do conflito nas 

questões jurídicas, ignora que outras camadas deste conflito são importantes para a 

superação da disputa. Para que sejam desvendadas estas questões é indispensável a 

participação de todos os envolvidos na relação parental, posto que somente se explicitadas 

as posições é possível identificar os interesses que motivam as partes em seus discursos. O 

lobo só é mau porque quem contou a história foi a chapeuzinho vermelho! 

A magistrada da 1ª Vara de Família que presidia as audiências coletivas do Grupo 

de Orientação Familiar se utilizava de uma excelente ilustração para exortar os pais a incluir 

o menor na formação da nova dinâmica familiar. Ela questiona aos pais o que fariam se 

tivessem uma única laranja e dois filhos querendo-a. Como resposta ela aponta que os pais 

não devem impor seu julgamento sobre o que será feito da laranja, mas sim ouvir para qual 

finalidade cada criança quer uma laranja, pois uma pode querer para brincar, outra pode 

querer para fazer um suco, compatibilizando assim os interesses. É exatamente isto que os 

defensores do protagonismo infantojuvenil apregoam, ouvir para compreender e integrar esta 

perspectiva no processo decisório.  

Portanto, dar-lhe voz no processo, em todos os processos de disputa pela guarda e 

não simplesmente naqueles em que arbitrariamente se reputa de difícil apuração, significa 

retirar o jovem e o infante da condição de objeto, elevando-os à condição de sujeito de direito 

na relação com o pais e com o Estado. 

Contudo são muitas as resistências à criação de espaços de participação que 

envolvam crianças pelo coletivo adulto. Especificamente no campo jurídico, dominado por 

uma linguagem técnica e marcado por um jogo de disputa por poder muito explicitado em 

seus discursos, a voz destas crianças e adolescentes não é bem-vinda. Não há espaço para 

imaturidade, para brincadeiras, não há tempo para se perder, não há estrutura, equipe, tudo 

para ratificar que não há interesse de se abandonar a perspectiva adultocêntrica sobre a 

categoria infantojuvenil no campo jurídico.  

Só se quer falar com esta criança se ela é vítima, não reconhecendo que ela pode 

sofrer não só da violência psicológica ou física, mas de uma violência simbólica que não a 
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reconhece como sujeito. E o Estado é condescendente com esta violência, que dá as costas 

ao menor nas ações de guarda e recobre as relações parentais com a presunção de que estes 

adultos sabem o que é melhor para suas crianças e adolescentes.  

Não se pode ter dois pesos e duas medidas, ou seja, se a fala da criança é importante 

para caso que envolvam alienação parental ou abuso sexual, ela deve ser importante para 

todos os demais, posto que o conflito entre os pais em si já é uma forma de afronta ao 

interesse do menor. Se o objetivo do depoimento é apurar os fatos e resguardar os direitos 

do menor, seja qual for a violação aos seus direitos este mecanismo processual deve se fazer 

presente.  

Embora haja inúmeras normas garantindo o direito de participação e de informação 

ao menor envolvido em um processo, o judiciário não implementa ou sequer discute o acesso 

à justiça dos menores e os espaços para sua efetiva participação na lide. 

As práticas judiciais manifestadas no campo exprimem uma violência simbólica 

contra a categoria infantojuvenil, suprimindo seu protagonismo e refreando a conquista da 

plenitude de sua dignidade enquanto sujeito de direitos. A inclusão do menor no processo 

decisório significa levantar o último véu do pátrio poder que limita a potencialidade da 

condição jurídica do menor, reconhecendo a importância de sua voz no exercício da 

parentalidade.  

Por conseguinte, para que o Estado possa garantir a primazia do interesse da criança 

e do adolescente ele deve garantir que o menor seja considerado como sujeito ativo nas suas 

relações sociais, resguardando assim sua dignidade enquanto pessoa. Não se espera que ele 

decida sobre sua vida, mas que sua perspectiva influa nesta decisão. 

Espero que este trabalho tenha iluminado esta questão da inadequação do 

procedimento nas ações de guarda ao dever do Estado de melhor garantir o interesse do 

infante. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Escala de participação de Shier (adaptação e tradução nossa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Está preparado a 

partilhar algum 
poder de decisão 

com os menores? 

É permitido que 
menores e adultos 

partilhem poderes 

e respons. pelas 
decisões? 

É exigido que 

menores e adultos 

partilhem poder e 
respons. pelas 

decisões? 

Está preparado a 
deixar os menores 

participarem do 

seu processo de 
decisão? 

Há procedimento 
que permita aos 

menores participar 

da tomada de 
decisão? 

É exigido que os 
menores estejam 

envolvidos na 

tomada de 
decisão? 

Está pronto a levar 
em consideração as 

opiniões dos 

menores? 

O seu processo de 

tomada de decisão 
lhe permite levar 

em conta a opinião 

dos menores? 

É exigido que nas 

tomadas de decisão 
se considere a 

opinião dos 

menores? 

Está preparado a 
apoiar os menores 

a expressarem seus 

pontos de vista? 

Tem um conjunto 
de ideias e 

atividades que 

ajudem os menores 
se expressarem? 

É procedimento 

exigido que os 
menores devem ser 

ajudados a se 

expressar? 

Você está 

preparado para 

ouvir um menor? 

Desenvolve um 

trabalho que lhe 
permita ouvir os 

menores? 

A oitiva dos 

menores é 

procedimento 

exigido? 

Níveis de participação 

5. Menores partilham 

com os adultos poder 
e responsabilidade 

pela tomada de 

decisões 

4. Menores participam 

do processo de tomada 

de decisão 

3. Opiniões dos 
menores são levadas 

em consideração 

2. Menores são 
ajudados a expressar 

suas opiniões 

2.1 Os menores são 

ouvidos 

Começa aqui 

Abertura          >          Oportunidades          >          Obrigações 

Esse ponto é o mínimo que você precisa atingir se você endossa a 

Convenção da ONU sobre Direitos das Crianças 
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Anexo 2 

Mapa de estrutura-ação das sociedades capitalistas no sistema mundial (fonte: SANTOS, 

Boaventura de Souza. Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na 

transição paradigmática. São Paulo: Cortez, v. 1, 2002, p.179) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


