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Em face da situação mundial que se nos apresenta, somada às determinações de 

isolamento por parte dos Governos Estaduais e Municipais, muitos problemas têm surgido nas 

relações familiares, em especial no que pertine à convivência entre os filhos e o genitor que 

não tem a residência fixa da criança. 

Na atualidade, no Brasil, se tem como regra geral a Guarda Compartilhada, como 

forma de melhor proteção da pessoa dos filhos menores quando os pais não convivem 

juntamente, onde ambos os genitores têm responsabilização conjunta, direitos e deveres 

inerentes ao poder familiar. 

A concretização desta guarda compartilhada em sua amplitude depende, em 

circunstâncias normais, do bom senso, da harmonia e da boa vontade dos genitores, que 

necessitam de diálogo para tomar as melhores decisões quanto à vida dos filhos comuns. No 

entanto, tal já se faz difícil no cotidiano. Pelo isolamento que se impõe, alguns genitores não 

vêm aceitando o entendimento esposado pelo outro, de que o filho comum, pelo menos neste 

período, não saia de casa e os contatos seja mantidos via telefone, whatsapp, ou outro meio 

virtual. 

Assim, acreditando-se igualmente responsável e zeloso – o que não é de se por em 

dúvida –, alguns genitores não aceitam a negativa daquele que é o detentor da residência 

física (fixa), para o convívio regular. Sentem-se preteridos e acreditam ter um direito seu 

violado pelo fato de não poder exercer a convivência. Em primeiro, é de se destacar que o 

direito de convivência não é, na realidade, do genitor e sim do próprio filho menor de idade. 

Em segundo, por ser um bom pai, é que este deve sopesar o melhor interesse do filho, isto é: a 

exposição decorrente da mudança periódica de residência efetivamente estaria a proteger 

seus principais interesses? 

O fato de o filho necessitar transitar em um ônibus, ou em transporte por aplicativo, 

ou ainda simplesmente caminhar pelas ruas ao lado do pai (ou da mãe) não estaria violando a 

prioridade do melhor interesse que seria a sua própria vida? É de notório conhecimento, 



ainda, o fato de que muitas destas crianças moram, além do genitor, com avós, pessoas idosas 

e, portanto, do grupo de risco.  

Assim, neste momento, cabe um alerta a todos os pais que não têm residência fixa 

com seus filhos menores de idade, no sentido de que ponderem e tenham como mais elevado 

o melhor interesse de seu filho do que o próprio, em manter uma convivência presencial. 

Vamos vencer o COVID-19 e tudo isto passará! Assim, este momento é de compreensão! A 

relação paterno-filial é uma conquista diária, e um enfrentamento no momento atual pode vir 

a ser mais propício a gerar afastamento e incompreensão por parte dos filhos do que uma 

aproximação efetiva. 

Tenhamos bom senso na proteção de nossos pequenos, preservando-lhes o que é 

mais importante: a própria vida. 


