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GILMAR MENDES, brasileiro, solteiro, professor, RG nº 1.935.761 SSP/SC, CPF nº           

541.276.695-47, residente e domiciliado na Rua Trindade, nº 13, Centro,          

Curitiba/PR, por meio de suas advogadas que abaixo subscrevem, com escritório           

profissional na Rua João Sacavem, nº 218, Centro, Navegantes/SC, vem          

respeitosamente à presença de Vossa Excelência, apresentar 

 

CONTESTAÇÃO e RECONVENÇÃO  

 

em face de LUIZ INÁCIO BEBER MENDES, neste ato representado por sua            

genitora ROSA BEBER, ambos já qualificados nos autos. 

 

 

I - DOS FATOS 

 

É certo que o Requerido e a Representante conviveram juntos durante 13            

anos e, desse relacionamento, tiveram um filho (Autor) que hoje está com 12 anos              

de idade e foi diagnosticado com autismo, de modo que necessita de cuidados             

especiais. 

Há cerca de um ano o relacionamento entre o Requerido e a Representante             

teve fim, porquanto as desavenças eram constantes e raras vezes havia           

entendimento entre o casal. 

Cumpre ressaltar que o Requerido esteve presente durante toda a vida do            

filho, dando todo tipo de apoio esperado de um pai e, mais além, o cuidado e a                 

atenção especial que a condição do filho requer. 

Apenas neste último ano o Requerido foi privado do contato com o filho,             

notadamente pela falta de razoabilidade da Representante que cria diversos          

obstáculos para o relacionamento do Requerido com o filho.  



Em que pese a alegação da Representante, o Requerido nunca negou auxílio            

ao filho. Pelo contrário, o Requerido sempre esteve disposto e preocupado com a             

situação do filho. 

O problema que o Requerido enfrenta é, sobretudo, a dificuldade em dialogar            

com a Representante, a fim de poder participar das decisões referentes à vida do              

filho. 

Além de tudo, a única intenção da Representante, ao que parece, é o suporte               

financeiro do Requerido. 

Por isso, o Requerido aproveita o ensejo para, além de impugnar todos os             

pedidos formulados na inicial, requerer, a título de reconvenção, a guarda unilateral            

de Luiz Inácio Beber Mendes. 

 

 

II - DO DIREITO 

 

II.I - Da ilegitimidade de partes: 

Inicialmente, causa estranheza o fato de Luiz Inácio Beber Mendes, menor,           

propor contra o Requerido, seu pai, “ação de guarda, regulamentação de visitas e             

fixação de alimentos”. 

Embora devidamente representado por sua genitora, é ilógica a situação em           

que um filho propõe ação contra seu pai com o intuito de requerer que sua guarda                

seja estabelecida à sua mãe. Isso porque, o direito de guarda sobre os filhos é de                

seus genitores, no caso, do Requerido e da Representante. Logo, tal fosse a             

intenção da Representante de pleitear a guarda do filho, esta deveria requerer em             

nome próprio e não como “representante” do Autor.  

No que tange à regularização de visitas, apesar de o filho ser beneficiário de              

eventual instituto, é notório que o direito de fato é do pai, ora Requerido. 

O único pedido legítimo da ação é o de alimentos, porquanto direito do Autor.  

Diante deste contexto, é nítida a ilegitimidade ativa referente aos pedidos de            

guarda e de visitas, motivo pelo qual a peça inicial deve ser, desde já, parcialmente               

indeferida, nos termos do art. 330, II, do CPC. 

 



II.II - Da reconvenção - pedido de guarda unilateral: 

Conforme bem pontuado na inicial, o Requerido, professor universitário bem          

sucedido, com anos de carreira, tem uma renda mensal de R$ 8.000,00 (oito mil              

reais), bem como possui um apartamento próprio e um veículo automotor. 

Desta forma, o Requerido tem total e plena de capacidade de sustentar o             

Autor, inclusive com todo o suporte necessário ao tratamento médico que a condição             

de autista exige. 

Não se ignora, com este pedido, que por muitas vezes é a figura da mãe que                

detém a guarda da criança. Todavia, é preciso olhar a situação atual das partes a fim                

de que a melhor escolha seja feita para o bem-estar do menor. 

No caso, Luiz Inácio Beber Mendes já tem 12 anos de idade, de modo que               

não necessita mais de alimentação ou cuidados exclusivamente maternos. 

O Requerido reside em Curitiba/PR, uma metrópole com uma vasta área de            

pesquisa e recursos direcionados ao tratamento do autismo. Com efeito, as opções            

e oportunidades que uma cidade de grande porte oferece são de grande relevância             

à qualidade de vida da criança. 

Além disso, o Requerido não vê justiça em pagar uma quantia mensal para a              

Representante simplesmente privá-lo das decisões referentes à educação, ao         

tratamento de saúde, e diversas outras questões que surgem na vida do filho. 

Tudo que o Requerido quer é poder administrar sua própria renda de modo a              

se alinhar com as necessidades de seu filho; e, sobretudo, estar presente na vida              

cotidiana do filho e proporcionar os cuidados que sempre o deu. 

Ademais, o Requerido conta com o suporte de sua família - mãe, irmãs, tias,              

etc - que têm um imenso carinho pelo Autor e estão sempre à disposição para cuidar                

e auxiliar no dia-a-dia da criança. 

Assim, por todos os motivos acima elencados é que o Requerido acredita que             

detém as melhores condições e aptidão para exercer o cuidado do filho, motivo pelo              

qual requer a concessão da guarda unilateral. 

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência do e. TJSC: 

DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PEDIDO         
DE GUARDA E VISITAS. GUARDA CONCEDIDA AO GENITOR.        
IRRESIGNAÇÃO DA GENITORA. INFANTE DE 8 ANOS MORANDO        
COM O PAI DESDE O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE         



TUTELA, HÁ MAIS DE QUATRO ANOS. AMPARO MATERIAL,        
EDUCACIONAL E MORAL. NÃO DEMONSTRADA PREFERÊNCIA      
DO INFANTE POR QUALQUER DOS GENITORES. AFINIDADE       
COM AMBOS. DEMONSTRADAS MELHORES CONDIÇÕES PELO      
PAI DE CUMPRIR OS REQUISITOS PARA MANTER A GUARDA         
DO MENOR. COMPORTAMENTOS DA GENITORA QUE SUSCITAM       
PREOCUPAÇÃO, COMO A MUDANÇA FREQUENTE DE      
ENDEREÇO, INDÍCIOS DE ALIENAÇÃO PARENTAL, TURBAÇÃO      
AO DIREITO DE VISITAS DO GENITOR E MATRÍCULA DO         
INFANTE EM OUTRA ESCOLA, NA SUA CIDADE, QUANDO        
ESTAVA NO PERÍODO DE VISITAS. ANIMOSIDADE ENTRE OS        
GENITORES A NÃO RECOMENDAR O COMPARTILHAMENTO DA       
GUARDA. ESTUDOS SOCIAIS E LAUDO PSICOLÓGICO      
ATESTANDO PLENAS CONDIÇÕES DO GENITOR DE      
PERMANECER NO EXERCÍCIO UNILATERAL DA GUARDA.      
REGIME DE VISITAS PELA MÃE A FIM DE RESGUARDAR O          
VÍNCULO MATERNO. GUARDA MANTIDA COM O GENITOR.       
PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DO MENOR. SENTENÇA      
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "A razão primordial que       
deve presidir a atribuição da guarda em tais casos é o interesse            
do menor, que constitui o grande bem a conduzir o juiz, no            
sentido de verificar a melhor vantagem para o menor, quanto ao           
seu modo de vida, seu desenvolvimento, seu futuro, sua         
felicidade e seu equilíbrio" (STRENGER, Guilherme Gonçalves.       
Guarda de Filhos. São Paulo: LTr, 1998, p. 56). (TJSC, Apelação n.            
0044989-62.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Marcus Tulio       
Sartorato, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 23-08-2016) - destaques          
pessoais. 

Por fim, ciente da importância do convívio da criança com ambos pai e mãe, o               

Requerido desde já deixa aberta a possibilidade da regularização de visitas para a             

Representante, caso seja de seu interesse. Aliás, o Requerido não se opõe à forma              

da proposta feita na peça inicial. 

 

II.III - Dos alimentos: 

Apesar de não esperado, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência            

conceder a guarda do Autor ao Requerido, este se dispõe ao pagamento do valor de               

dois salários mínimos mensais, a título de alimentos, conforme requerido na inicial. 

Contudo, em atenção às ressalvas feitas pelo Requerido no que tange às            

dificuldades criadas pela Representante na participação daquele na vida do Autor, o            

Requerido pugna que sejam impostas duas condições à Representante do Autor: 

a) de que todas as questões que surgirem referentes ao Autor sejam            

debatidas e decididas em conjunto, pelo Requerido e pela Representante do Autor, a             

fim de evitar decisões arbitrárias e unilaterais por parte da Representante do Autor; e 



b) que seja apresentado, mensalmente, uma prestação de contas minuciosa          

com os gastos realizados com o valor da pensão consignado. 

Por mais absurdo que seja a necessidade de uma decisão judicial para            

garantir ao Requerido condições que o possibilite cumprir com um dever que a             

própria Lei o impõe, consoante § 5º do artigo 1.583 do Código Civil, ao menos, desta                

forma, será assegurado ao Requerido uma participação mais ativa na vida do filho. 

 

 

III - DOS PEDIDOS 

 

A) Inicialmente, que seja parcialmente indeferida a petição inicial,        

notadamente pela ilegitimidade de partes, consoante inciso II do art. 330 do            

CPC; 

B) Que seja julgado totalmente procedente o pedido feito em sede de           

reconvenção, para conceder a guarda unilateral de Luiz Inácio Beber          

Mendes ao Requerido, ressalvado o direito de visitas da mãe; 

C) Subsidiariamente, a fixação de pensão alimentícia no valor de dois salários           

mínimos, com atendimento às condições pleiteadas no item “II.III”; 

D) A produção de todos os meios de prova admitidos em direito, em especial a              

testemunhal, documental e pericial. 

 

 

Diante de todo o exposto, pede e espera deferimento. 

 

Navegantes (SC), 24 de abril de 2018 

 

  

 

_____________________________                   _____________________________ 

              Luana Faria                                                             Letícia Cândido 

           OAB/SC 84.297                                                           OAB/SC 73.386 

 


