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OS CONTRATOS DE NAMORO EM MEIO À PANDEMIA 

 

Alexandre Bassi Borzani1 

 

O presente trabalho tem por finalidade fazer uma reflexão sobre os 

contratos de namoro em meio à pandemia, como meio de afastar o requisito 

afecctio maritalis presentes na união estável. Assim, afastando-se os efeitos 

patrimoniais e hereditários em um possível retorno ao status quo antes da 

convivência estreitada ou término de relacionamento. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A atual pandemia trouxe uma série de modificações ao dia a dia dos 

brasileiros, que precisaram se adaptar para continuar convivendo com os 

familiares, em especial os namorados pelo fato de não residirem juntos. Com 

isso, a busca pelo contrato de namoro aumentou ao longo da pandemia do 

Covid-19, ganhando ainda mais destaque. 

 

Durante este difícil período enfrentado por todos, muitos casais de 

namorados ao optarem por ‘quarentenarem’ juntos buscaram orientação 

jurídica na elaboração de contratos de namoro visando afastar qualquer 

problema futuro, seja na continuidade na coabitação ou no retorno para às 

suas casas como era antes da pandemia. 

 

A insegurança patrimonial do tema nos remete a um alerta aos casais 

para o futuro incerto, pois sem o contrato, é possível que uma das partes 

busque o reconhecimento judicial de que aquele relacionamento constituiu uma 

união estável, justamente para obter vantagens patrimoniais. 

 

                                                           
1
 Advogado especialista em Direito de Família e Sucessões. Membro das Comissões de Direito 

de Família e da Criança e Adolescente do IBDFAM. 
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Nesta seara, o contrato de namoro serve como instrumento para 

estipular que o casal passou a residir sob o mesmo tempo de forma provisória, 

em razão da pandemia do coronavírus, com fins de evitar o distanciamento 

daquele que tanto amamos. 

 

Hoje existem duas correntes predominantes no âmbito do direito de 

família sobre a validade do contrato de namoro, em que os defensores da 

validade afirmam que é a prevalência da autonomia privada da vontade das 

partes que o Estado não deve interferir. Já aqueles que afirmam ser inválido 

defendem a tese de que o contrato será nulo se o casal realmente viveu, em 

que se pese o instrumento jurídico firmado, com todos os elementos 

caracterizadores de uma união estável. 

 

Entretanto, é de ressaltar que as duas correntes datam de antes do 

atual cenário pandêmico em que vivemos, portanto, talvez, fosse o momento 

certo para uma nova análise da validade jurídica deste tipo de contrato. 

 

Por fim, é importante ressaltar que o presente trabalho não esgota a 

temática sobre o assunto, mas prisma por esclarecer os benefícios da 

existência de um contrato de namoro em especial para a pandemia. 

 

1.2. A constante evolução do direito de família 

 

Os atuais relacionamentos são frutos de uma constante evolução nas 

relações de consumo da nossa sociedade contemporânea, como, por exemplo, 

os novos tipos de famílias e a evolução do instituto do divórcio no Brasil, 

quando, antigamente não existia o instituto, depois de instituído as pessoas só 

podiam se divorciar uma única vez e ainda precisavam aguardar o lapso 

temporal. 
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É inegável, portanto, que as relações afetivas de antigamente eram 

longínquas e duradouras porque, mesmo quando tudo indicava ser impossível 

a continuidade do matrimônio, tanto o Estado quanto a Igreja interferiam e 

influenciavam no que a população pensava sobre o instituto do matrimônio. 

Nessa época, os namoros só aconteciam com a permissão dos genitores, além 

da troca de carinho ser a mínima possível. Desta feita, até mesmo as relações 

sexuais só ocorriam após o casamento.  

 

Então, ao longo dos tempos e com a constante evolução da sociedade, 

o namoro atual adquiriu novas proporções ainda mais com a criação do 

instituto da união estável, com efeitos patrimoniais, o que tem ocasionado 

demasiada preocupação nos casais de namorados se os seus relacionamentos 

caracterizam ou não uma união estável. 

 

Com a chegada da pandemia no Brasil, em meados de 2020, surgiu o 

impasse em como os casais de namorados poderiam continuar a ser relacionar 

respeitando-se o distanciamento social e o isolamento, os quais, há um ano, as 

recomendações eram não sair de casa. 

 

Desta forma, a procura pela realização de contratos de namoro cresceu 

com a pandemia, onde os casais pretendiam formalizar o namoro no intuito tão 

somente de descaracterizar a união estável, a qual, como sabemos, tem 

resultados patrimoniais se comprovados os seus requisitos. 

 

2. DA UNIÃO ESTÁVEL 

 

A crescente pela busca na realização de contratos de namoro ganhou 

importância com o estabelecimento do namoro qualificado pelos tribunais 

pátrios e diversas decisões a respeito dos requisitos caracterizadores da união 

estável, sendo que o namoro estaria entre eles podendo implicar em 

coabitação. 
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Portanto, é importante a definição da união estável como uma relação 

pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, 

consoante disposição do artigo 1.723, do Código Civil e 226, §3º da 

Constituição Federal. Isso porque a palavra “‘união’ expressa ligação, 

convivência, junção, adesão; já o vocábulo ‘estável’ tem o sinônimo de 

permanente, duradouro, fixo”2. 

 

Como vimos, após a Constituição Federal de 1988, a união estável foi 

adquirindo todo o status de proteção concedido pelo direito de família ao 

casamento. Assim, as características da união estável seriam a informalidade 

(não altera status civil), a dualidade de sexos antigamente exigido foi 

ultrapassado com o reconhecimento das uniões homoafetivas pelo STF com o 

julgamento das ADPF 132/RJ e ADI 4.277/DF, a publicidade, a durabilidade, a 

continuidade e o objetivo animus familiae. Em que se pese o requisito da 

durabilidade, é importante destacar que inexiste tempo mínimo para a 

configuração da união estável como entidade familiar, como muitos acreditam 

ser necessário. 

 

Por fim, uma vez presente a união estável, o relacionamento ganha a 

tutela do direito de família, tendo normas próprias, garantias e direitos a serem 

respeitados no caso do término da relação, inclusive direitos hereditários no 

falecimento do companheiro(a). 

 

3. DOS CONTRATOS DE NAMORO NA PANDEMIA 

 

Esclarecido, portanto, os requisitos para a configuração da união 

estável, os contratos de namoro poderão estabelecer os fins e os limites do 

relacionamento amoroso, afastando-se, por conseguinte, as consequências 

jurídicas decorrentes da união estável, tais como a partilha de bens, a 
                                                           
2
 ROSA, Conrado Paulino da. Direito de Família Contemporâneo. 07ª Ed. Rev., ampl. e atual. 

- Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 127. 
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prestação de alimentos entre os cônjuges e filhos, se existirem, e mesmo 

direitos hereditários, no caso de falecimento de uma das partes. 

 

No instrumento, as partes podem inserir cláusulas afirmando que o 

namoro não se caracterizará uma união estável porquanto a convivência 

estreitada pela pandemia ocorrerá de forma provisória, com fins de redução e 

divisão de despesas, consistentes no pagamento de um só aluguel, além da 

divisão das demais despesas de forma igual, a não caracterizar dependência 

econômica (outro requisito para caracterização da união estável). Outrossim, a 

cláusula principal é que o relacionamento não tem a intenção de constituir 

família, mas somente a decisão de passar o isolamento social juntos, eis que a 

primeira onda foi bastante obscura e incerta 

 

 Contudo, a pandemia um dia passará e os casais que permanecerem 

unidos certamente não irão renovar o contrato e ele se perpetuar no tempo. 

Assim, pode-se renovar de tempos em tempos o contrato de namoro para 

afirmar que as partes continuam sem intenção de constituir família. Do 

contrário, esse namoro poderá gerar, no plano de fatos, a constituição de uma 

verdadeira e legítima união estável. 

 

Assim, importante consignar as modalidades que este instrumento 

poderá ser concretizado, ou seja, o contrato de namoro é negócio jurídico 

bilateral podendo ser registrado apenas com a assinatura entre as partes e 

reconhecimento de firma e/ou firmado junto ao escrevente do cartório de notas 

ganhando publicidade, onde o único intuito do instrumento é afastar a 

incidência das garantias do Direito de Família. Ou seja, as partes pretendem 

descaracterizar a união estável e os reflexos patrimoniais em decorrência de 

um possível término do relacionamento ao afirmarem que o relacionamento 

não possui caráter de constituir família. 
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Além do já mencionado, é aconselhável que o contrato de namoro 

possua cláusulas, como, por exemplo, a data de início do relacionamento, o 

prazo de duração (na quarentena) e/ou cláusulas resolutivas. Em razão da 

independência econômica e da intenção em não constituir família, é importante 

constar também a renúncia ao direito de pleitear pensão alimentícia do outro 

namorado. 

 

Por fim, pode-se incluir cláusulas de mediação extrajudicial para evitar 

a judicialização, bem como destacar quais os bens já existiam antes do 

relacionamento. 

 

4. DA BREVE DISTINÇÃO ENTRE NAMORO E UNIÃO ESTÁVEL 

 

Como ocorre na união estável e casamento, onde a diferença é a 

formalidade, quando, neste último, ocorre a alteração do status civil, a principal 

distinção entre um namoro e uma união estável é o animus familiae.  

 

No tópico da união estável, foi estabelecido as características e 

requisitos de uma união estável, restando, agora definir o que seria um 

namoro, sendo a união entre duas pessoas que desejam compartilhar 

momentos e trocas de experiências. O casal está comprometido socialmente, 

mas não possuem a intenção de constituir a família. Eles podem até ter a 

intenção de constituir uma relação duradoura, mas, como vimos também, para 

não caracterizar uma união estável, é importante que o contrato de namoro 

seja renovado de tempos em tempos. 

 

A linha de distinção é bastante tênue, ainda mais em tempos da 

evolução da forma de comunicação e de se relacionar, ficando complexo para 

os operadores do direito, tanto advogados quanto juízes, resolver o momento 

que uma relação passou a ser protegida pelo direito de família. 
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Neste sentido, o professor Conrado Paulino da Rosa3 afirma que: 

 
“Em tempo de comunicação dinâmica, as formas de ‘start’ de um 
relacionamento também se multiplicam. As redes sociais são, 
inegavelmente, um instrumento de formação (e, às vezes, de 
deformação) de relações afetivas. 
Mais complexo para um profissional do Direito do que conseguir 
resolver uma equação matemática é, na atualidade, a determinação 
do momento em que uma relação passa a ser considerada família, ou 
seja, em que momento o ‘crush’ vira direito.” 

 

Como vimos, existe uma enorme dificuldade em diferenciar quando o 

namoro passa a ser considerado uma união estável, vez que há reflexos 

patrimoniais, portanto, é importante ter discernimento acerca das duas 

correntes predominantes sobre a temática. 

 

5. AS DUAS CORRENTES PREDOMINANTES SOBRE O TEMA 

 

5.1. Da autonomia privada das partes 

 

A autonomia privada das partes é um princípio que possui dimensões 

amplas ligado intimamente ao conceito de liberdade. Ou seja, precisa-se de 

duas pessoas aptas a exercerem os atos da vida civil, o qual, no caso, será a 

elaboração de um contrato de namoro ao estabelecerem cláusulas 

reconhecendo ambos que aquele relacionamento não tem o affectio maritalis.  

 

Portanto, ao assinaram esse instrumento, ambos reconheceram por 

livre e espontânea vontade que o relacionamento deles é mero namoro, 

devendo essa vontade prevalecer perante o judiciário. Por esse princípio, o 

Estado deveria intervir na esfera familiar apenas para garantir os direitos 

fundamentais de seus integrantes. 

 

Com isso, há entendimento de que o contrato de namoro seria válido 

porque é a liberdade das pessoas em decidirem acerca do próprio estado em 
                                                           
3
 ROSA, Conrado Paulino da. Direito de Família Contemporâneo. 07ª Ed. Rev., ampl. e atual. 

- Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 145. 
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que se encontram, sendo defeso ao Estado apenas analisar e garantir direitos 

fundamentais. Entretanto, não é isso que ocorre e cada vez mais o Estado tem 

enfrentado questões onde as partes tiveram o famoso livre arbítrio para 

pactuarem o contrato de namoro. Então, por que ao final do relacionamento o 

Estado deveria ‘se intrometer’ para dizer se aquilo foi namoro ou união estável? 

 

5.2. Do intuito claro de fraudar à lei de união estável 

 

Em contrapartida, há quem entenda ser nulo tais contratos de namoro 

com o objetivo de afastar uma possível constituição familiar por ser “flagrante o 

intuito de fraude à lei imperativa que estabelece os requisitos da união 

estável”.4 

 

Vejamos o que o advogado familiarista, Márcio Jardim Matos5, disse 

em seu artigo científico: 

 

“Entrementes, por força do mencionado princípio da primazia da 
realidade ‘um contrato de namoro’ não terá validade nenhum em caso 
de separação, se, de fato, a união tiver sido estável. A contrario 
sensu, se não houver união estável, mas namoro qualificado, que 
poderá um dia evoluir para uma união estável, o ‘contrato de união 
estável’ celebrado antecipadamente à consolidação desta relação 
não será eficaz, ou seja, não produzirá efeitos no mundo jurídico. Daí, 
forçoso dizer que a análise do caso concreto dará subsídios para 
verificação ou não da intenção de causar prejuízo a outrem, razão 
pela qual a elaboração do instrumento negocial deverá observar a 
realidade posta como medida a dar segurança às partes e evitar 
surpresas jurídicas indesejáveis advindas de uma ruptura amorosa”. 
 
 

Como vimos acima, de nada valerá o contrato de namoro realizado 

caso posteriormente a assinatura e transcorrido determinado tempo as partes 

passem a conviver com todos os requisitos da união estável. 

 

                                                           
4
 TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito de Família. 14 ed. Rio de Janeiro: FORENSE, 2019, 

v.5, p. 386. 
5
 MATOS, Márcio Jardim. Breves anotações sobre contrato de namoro. Revista IBDFAM 

Famílias e Sucessões, edição nº 43. 
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Por outro lado, no caso, estamos a tratar da convivência sob o mesmo 

teto de forma temporária, para que neste período de quarentena aquela união 

não se configure como estável. Com isso, a elaboração de um contrato de 

namoro que vise regulamentar a situação fática concreta e real é medida 

salutar devendo ser renovada de tempos em tempos, enquanto perdurar a 

pandemia, para que, de mesmo modo, o tempo de confinamento e a não 

renovação não configurem também a união estável. Sendo desejável que, após 

a pandemia ou o retorno ao status quo anterior, as partes realizem novo 

contrato de namoro. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Ante tudo o que foi exposto, entendo que os contratos de namoro, 

ainda mais no período de pandemia, dificultam para a parte que ajuizar uma 

ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha 

de bens realizar a prova de que aquela relação deixou de ser um simples 

namoro.   
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE 

MENORES, DURANTE A PANDEMIA, EM CONTEXTOS DE ALIENAÇÃO 

PARENTAL 

 

Maíra Carvalho Capatti Coimbra6 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

O surgimento da COVID-19 impôs desafios significativos para todas as 

áreas da sociedade. No universo jurídico, especialmente, foi necessário 

abandonar metodologias de trabalho tradicionais para aderir às facilidades 

propiciadas pela nova tecnologia. 

 

De maneira repentina, as convencionais audiências presenciais foram 

substituídas por encontros virtuais; os despachos com magistrados e 

servidores foram migrados para plataformas digitais; e as intimações urgentes 

passaram a ser realizadas, preferencialmente, por mensagens de whatsapp, e-

mails, ligações ou qualquer outro meio eletrônico que pudesse reduzir o 

contato físico entre oficiais de justiça e jurisdicionados. 

 

É cediço que tais alterações trouxeram incontáveis benefícios para a 

comunidade jurídica, entre eles cita-se a facilidade de comunicação entre 

advogados e serventuários da justiça, além da inegável celeridade na 

tramitação processual.  

 

Contudo, para algumas áreas do Direito, especialmente para o Direito 

das Famílias, a limitação do contato presencial e das diligências in loco 

resultaram na ineficiência de importantes ferramentas processuais, utilizadas 

                                                           
6
 Advogada, pós-graduanda em Direito das Famílias e Sucessões, pós-graduada em 

Compliance Empresarial, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família – IBDFAM e da 
Comissão do Advogado de Família do IBDFAM/DF. 
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para resguardar direitos fundamentais de crianças e adolescentes, como é o 

caso da ação de busca e apreensão de menores. 

 

Esclarece-se, desde já, que o presente artigo não esgotará as 

discussões sobre o tema. O seu objeto cinge-se a tecer considerações acerca 

da ação de busca e apreensão como medida cautelar de caráter incidental, isto 

é, aquela adotada durante o curso do processo – de guarda/regulamentação de 

convivência ou de alienação parental –, em razão de fatos supervenientes, 

para resguardar o melhor interesse da criança ou adolescente envolvido. 

 

2. A FIGURA DA FAMÍLIA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

Dito isso faz-se necessário relembrar que a família contemporânea é 

completamente distinta da família clássica. Os relacionamentos duradouros 

foram substituídos por relações instantâneas, que se desfazem com a mesma 

facilidade em que são estabelecidas. A figura do pater familia – cujo encargo 

principal consistia em decidir a direção a ser seguida por todos os que 

compunham o seu núcleo familiar – deixou de ser exercida, exclusivamente, 

pelo homem.  

 

A ideia de família patrimonial e imperialista foi substituída por um 

modelo mais igualitário, no qual cada indivíduo busca contribuir 

equitativamente para a mantença do núcleo familiar. 

 

A busca pela satisfação e felicidade dos indivíduos que compõem a 

família contemporânea fez deste um modelo mais volátil se comparado à 

clássica. A naturalidade com que o divórcio é encarado atualmente é um dos 

maiores exemplos para ilustrar tal diferença. 

 

Contudo, esse rompimento de vínculos, costumeiramente, resulta em 

litígios se não houver consenso quanto: (i) à divisão dos bens adquiridos; (ii) ao 
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compartilhamento de responsabilidades; e/ou (iii) a assunção de obrigações, 

especialmente relacionadas à prole. As rusgas derivadas do rompimento 

inadequado dos vínculos afetivos entre os genitores, por vezes, impactam a 

relação parental. 

 

3. AS DISPUTAS JUDICIAIS PELA GUARDA E CONVIVÊNCIA 

COM OS FILHOS MENORES 

 

De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, é direito fundamental 

da criança e do adolescente ter consigo a presença dos pais, o carinho, a 

companhia, o cuidado e o afeto das famílias materna e paterna. 

 

O princípio da proteção integral, insculpido no art. 227 da Constituição 

Federal e calcado na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, 

declara ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, à criança e 

ao adolescente os seguintes direitos: 

 

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.” 

 

Seguindo o mesmo entendimento, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, em seu artigo 7º e seguintes, informa ser direito fundamental a 

proteção à vida e à saúde, permitindo-lhe o nascimento e o desenvolvimento 

sadio e harmonioso, em condições dignas de existência: 

 

“Art. 7º A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à 
saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que 
permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em 
condições dignas de existência.” 
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Ainda, o art. 229, da Constituição Federal, trata dos deveres dos 

genitores: 

 
“Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos 
menores, e 
os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade.” 
 

Adicionalmente, dispõe o art. 1.634, inciso II, do Código Civil vigente, 

que ter a companhia e a guarda dos filhos é complemento do dever de educá-

los e criá-los, eis que a quem incumbe criar deve, igualmente, guardar. 

 

“Art. 1.634.  Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua 
situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste 
em, quanto aos filhos:   
 
I - dirigir-lhes a criação e a educação;  
 
II - exercer a guarda unilateral ou compartilhada nos termos do art. 

1.584;” 
 

Nesse sentido, pode-se concluir que o dever de guarda diz respeito ao 

modo de gestão da vida da criança ou adolescente enquanto o direito à 

convivência pode ser traduzido como momento em que o menor desfrutará da 

companhia materna ou paterna. 

 

Não são raros os casos em que um dos genitores priva o outro de 

conviver com os filhos até que determinada questão relacionada ao divórcio 

seja resolvida. Ou ainda que haja restrição de convivência em razão da não 

subordinação de um genitor aos caprichos do outro. 

 

Durante a pandemia de COVID-19, a prática de atos de alienação 

parental ganhou ainda mais força, posto que eclodiram no poder judiciário 

pedidos voltados à restrição de convivência entre filhos e genitores, sob o 

argumento de receio de contágio. 
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Por óbvio, as sentenças e os acordos na seara do Direito das Famílias 

não conseguem prever todas as situações adversas que podem ser 

enfrentadas pelos pais. Entretanto, é de real importância a compreensão de 

que as medidas restritivas de convívio só podem ser utilizadas em casos de 

extrema necessidade. Qualquer medida de afastamento injustificada poderá 

ser interpretada como um ato de alienação parental. 

 

E, justamente, para o resguardar os interesses de crianças e 

adolescentes envolvidos em cenários familiares conflituosos aplica-se a 

ferramenta da ação de busca e apreensão de menores. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O momento de pandemia exige a adoção de condutas excepcionais, 

mas não pode colocar em risco direitos fundamentais de crianças ou 

adolescentes não acometidos por comorbidades graves, o que justificariam um 

afastamento eventual. 

 

Sendo assim, aquele que realizar campanha para desqualificar a figura 

do outro genitor ou tentar afastá-lo da criança e de seus familiares poderá ser 

responsabilizado, inclusive, com a perda da guarda. 

 

A ação de busca e apreensão de menores surge como uma importante 

ferramenta para coibir a prática de atos de alienação parental. Ocorre que, 

durante a pandemia, a efetivação dos mandados de busca e apreensão de 

menores tem encontrado demasiada resistência. 

 

Isto porque a restrição de contato físico entre oficiais de justiça e 

jurisdicionados dificultou sobremaneira a realização das intimações. As 

intimações presenciais são efetivadas após o esgotamento de todas as 

tentativas de contato virtual.  
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Em um primeiro momento, não se vislumbra o real prejuízo que tais 

protocolos causam. Entretanto, a lida diária atesta que quanto mais se realiza 

tentativas de contato virtual e essas retornam infrutíferas mais se oportuniza ao 

alienador a chance de se esvair com a criança ou adolescente. 

 

A exemplo, cita-se um caso real em que a genitora, após sucessivas 

práticas de atos de alienação, se recusava a permitir que o menor visitasse o 

pai, conforme regulamentado em acordo firmado na ação de guarda. O genitor 

ajuizou então a ação de busca e apreensão e logrou êxito. Contudo, durante 

três meses, ao tomar conhecimento das tentativas de contato virtual, a genitora 

se esquivava das intimações. Em um dos episódios, a mãe da criança chegou 

a fugir com o menor, o que acabou acarretando a perda da guarda. 

 

Mesmo munido de decisões judiciais que amparavam o seu direito, 

durante três longos meses, o genitor se viu de mãos atadas. Essa situação 

inusitada levantou o seguinte questionamento: qual é a real efetividade da ação 

de busca e apreensão, durante a pandemia, em casos que envolvem alienação 

parental? Existem medidas a serem adotadas tanto pelo judiciário como pelos 

patronos que podem mitigar os riscos do não cumprimento dos mandados de 

busca e apreensão de menor? 

 

Fato é que as tentativas de intimações daquele que está em posse do 

menor, quando não realizadas presencialmente, contribuem para perpetuação 

da alienação parental. 

 

O elemento surpresa é fator essencial para o êxito em intimações 

dessa natureza. Em que pese o risco aos quais estão submetidos os 

profissionais da justiça responsáveis por realizar diligências in loco, quando há 

urgência e perigo de dano, como em situações que envolvem busca e 
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apreensão de menores, não há como declinar e deixar de promover intimações 

presenciais. 

 

O fornecimento de estrutura básica para cumprimento dos 

mandamentos judiciais que garantam direitos fundamentais, especialmente de 

crianças e adolescentes, é função precípua do judiciário e constitui pilar 

essencial para o acesso à justiça. 
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A EXECUÇÃO DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 

Marcela Mª Furst Signori Prado7 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

São princípios constitucionais basilares da obrigação alimentar, o 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana e o Princípio da Solidariedade 

Familiar. Com uma análise mais profunda quanto à obrigação alimentar e suas 

peculiaridades, tem-se, também, os Princípios da Paternidade Responsável e 

do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente. 

 

Quando há uma decisão judicial determinando o pagamento de pensão 

alimentícia, caso o alimentante deixe de pagar estes alimentos, o alimentando 

poderá ingressar judicialmente para receber tais valores.  

 

O artigo 528 do Código de Processo Civil dispõe do cumprimento de 

sentença que condena, à requerimento do exequente, para que, em 3 (três) 

dias, o executado pague o débito, prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de decretar-lhe-á a prisão. 

 

Com o isolamento social por causa da pandemia pelo COVID-19, em 

março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, emitiu uma 

recomendação (Recomendação nº 62/2020) para que os magistrados 

considerassem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida 

alimentícia, para contribuir com a redução dos riscos da epidemia e a 

disseminação do vírus, e, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, decidiu pela 

                                                           
7
 Advogada especialista em Direito de Família. Presidente da Comissão do Advogado de 

Família do Instituto Brasileiro de Direito de Família - IBDFAM/DF. Conselheira da Subseção de 
Taguatinga da OAB/DF. Presidente da Comissão de Direito de Família da Subseção de 
Taguatinga/DF. Membro da Associação Brasileira de Mulheres em Carreiras Jurídicas - 
ABMCJ/DF. Membro do Instituto dos Advogados do Distrito Federal/IADF. Conselheira 
Nacional da Associação Nacional da Advocacia Unida Contra a Corrupção – AUCC. 



 
 

 

22 

 

garantia a todos os presos pelo não pagamento da pensão alimentícia, o 

cumprimento da prisão em regime domiciliar. Porém em junho do mesmo de 

2020, o STJ então decidiu que enquanto a epidemia não terminar, o devedor 

de alimentos terá a prisão suspensa. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

Alimentos, ou pensão alimentícia, são prestações para satisfazer as 

necessidades de uma pessoa que por si só não consiga se manter. 

 

São fontes da obrigação alimentar:  

 

(i) a lei, que estabelece os alimentos legítimos, em razão do vínculo 

de parentesco, matrimônio ou união estável; 

 

(ii) da vontade do alimentante, ou seja, alimentos voluntários, no 

âmbito do direito das obrigações ou das sucessões, sendo feito por 

declaração de vontade de ato em vida ou deixado em testamento para 

quando de sua morte; e, 

 

(iii) de ato ilícito, alimentos ressarcitórios, como indenização de uma 

vítima por dano causado. 

 

Os alimentos decorrem da condição humana e tem como base 

princípios constitucionais, direitos humanos e da dignidade da pessoa humana.  

 

São características dos alimentos:  

 

(i) direito personalíssimo; 

 

(ii) intransmissível: não se transfere, os sucessores que precisarem 

devem pleitear em nome próprio; 



 
 

 

23 

 

 

(iii) direito irrenunciável: por se tratar de direito indisponível para 

subsistência, no caso de alimentos por parentesco, sendo em 

decorrência da relação conjugal, são renunciáveis; 

 

(iv) impenhorável; 

 

(v) não são reembolsáveis: alimentos não são restituíveis, ao final da 

demanda se o valor final for menor que os provisórios, não há que se 

falar em devolução; 

 

(vi) imprescritíveis contra incapazes e entre ascendentes e 

descendentes durante o poder familiar. 

 

O presente artigo abordará os alimentos legítimos, decorrentes da lei, 

em razão do vínculo de parentesco, matrimônio ou união estável. 

 

O artigo 1.695 do Código Civil dispõe que: 

 

“Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não 
tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 
mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 
desfalque do necessário ao seu sustento.” 

 

Neste sentido, a pessoa deve prover a própria subsistência por meio da 

renda obtida pelo próprio trabalho, porém, inicialmente precisa do amparo de 

quem o sustente e lhe dê meios de buscar estudos que lhe garantam uma 

profissão para que possa tirar do seu trabalho o próprio sustento. Tanto quanto, 

há as pessoas que não conseguem mais trabalhar para se sustentar em 

decorrência da idade, de uma incapacidade ou doença, voltando assim a 

necessitar de um auxílio para sobreviver. 

 

A nossa Constituição Federal diz, em seu artigo 226, que a família é a 

base da sociedade e merece proteção do Estado. E em seu artigo 227, que, 
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devem a família, o Estado e a sociedade, cuidar e zelar de todos os envolvidos 

nas relações familiares, especialmente os que tem proteção integral por terem 

condições de vulnerabilidade, como as crianças e adolescentes, os idosos, as 

pessoas com deficiência e a mulher, neste último caso, na coibição da violência 

doméstica.  

 

Assim, o princípio da solidariedade familiar juntamente com o princípio 

da dignidade da pessoa humana vem a reger a obrigação alimentar na relação 

de parentesco ou conjugal. 

 

Quem tem direito a receber pensão alimentícia estão descritos nos 

artigos 1.694 a 1.698 do Código Civil: 

 

“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação. 

 
§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades 
do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 
 
§ 2º Os alimentos serão apenas os indispensáveis à subsistência, 
quando a situação de necessidade resultar de culpa de quem os 
pleiteia. 
 
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não 
tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria 
mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem 
desfalque do necessário ao seu sustento. 
 
Art. 1.696. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e 
filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos 
mais próximos em grau, uns em falta de outros. 
 
Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos 
descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos 
irmãos, assim germanos como unilaterais. 
 
Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não 
estiver em condições de suportar totalmente o encargo, serão 
chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas 
obrigadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção 
dos respectivos recursos, e, intentada ação contra uma delas, 
poderão as demais ser chamadas a integrar a lide.” 
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Assim se dão os alimentos legais ou legítimos: 

 

a) em razão da relação conjugal: casamento ou união estável; 

 

b) em razão do parentesco: mãe e pai; 

*(linha reta) ascendentes (avós, bisavós) na ordem de proximidade; 

*(linha reta) descendente (netos, bisnetos) na ordem sucessória; 

*(linha colateral) irmãos. 

 

Ou seja, parentes e ex-cônjuges ou companheiros, sendo entre pais e 

filhos, recíproco. E extensivo aos ascendentes (avós/bisavós), sendo que, na 

falta destes, aos descendentes (netos e bisnetos), e na falta aqueles, aos 

irmãos. 

 

A fixação dos alimentos se dá conforme o § 1º do artigo 1.694 do 

Código Civil: “§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 

necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.” 

 

Necessidade de quem pleiteia e possibilidade de quem tem a 

obrigação de pagar. Porém, há também um terceiro critério a ser observado, a 

proporcionalidade entre os detentores da obrigação de pagar. Assim, para 

fixação, utiliza-se o trinômio. 

 

Há uma especificação no que tange à verba alimentar paga de filho 

para pai, pois esta tem caráter solidário, ou seja, conforme disposto no Estatuto 

do Idoso – artigo 12, a obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar 

entre os prestadores. De modo que, caso o pai ingresse pleiteando à apenas 

um dos filhos, este filho poderá chamar os irmãos para ingressarem no pleito, 

de modo que, sendo várias as pessoas obrigadas a prestarem alimentos, todas 

devem concorrer na proporção dos respectivos recursos (verificando-se o 
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requisito da possibilidade com a proporcionalidade de contribuição de cada um, 

para com a necessidade do alimentando - artigo 1.698 do CC). 

 

Dentro da obrigação de prestar alimentos, há um conteúdo muito 

grande que abrange acerca de limite de idade da obrigação de pais para filhos, 

também os requisitos e tempo de fixação para os alimentos entre ex-cônjuges 

e ex-companheiros, minúcias sobre alimentos gravídicos e alimentos 

avoengos, dentre outros, porém, o foco do presente trabalho é tratar de forma 

objetiva a questão da execução pelo não pagamento da verba alimentar, pelo 

rito da prisão, em tempos de pandemia pela COVID-19. 

 

Assim, passa-se ao tema proposto do presente artigo. 

 

Quando há uma decisão judicial determinando o pagamento de pensão 

alimentícia, caso o alimentante deixe de pagar estes alimentos, o alimentando 

poderá ingressar judicialmente para receber tais valores.  

 

O artigo 528 do Código de Processo Civil dispõe do cumprimento de 

sentença que condena, à requerimento do exequente, para que, em 3 (três) 

dias, o executado pague o débito, prove que o fez ou justifique a 

impossibilidade de efetuá-lo, sob pena de decretar-lhe-á a prisão. 

 

“Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento 
de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe 
alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o 
executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, 
provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. 
 
§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput , não efetue o 
pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da 
impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o 
pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto 
no art. 517 . 
 
§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade 
absoluta de pagar justificará o inadimplemento. 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm#art517
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§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não 
for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial 
na forma do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 
(três) meses. 
 
§ 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso 
ficar separado dos presos comuns. 
§ 5º O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento 
das prestações vencidas e vincendas. 
 
§ 6º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento 
da ordem de prisão. 
 
§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o 
que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento 
da execução e as que se vencerem no curso do processo. 
 
§ 8º O exequente pode optar por promover o cumprimento da 
sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, 
Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do 
executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito 
suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante 
mensalmente a importância da prestação. 
 
§ 9º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo único, o 
exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão 
que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu 
domicílio.” 

 

A Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, 

declarou a contaminação pelo coronavírus (COVID-19), como pandemia8. 

 

Com o isolamento social por causa da pandemia pelo COVID-19, em 

março de 2020, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, emitiu a 

Recomendação nº 62/20209, para que os magistrados considerassem a 

colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por dívida alimentícia, para 

contribuir com a redução dos riscos da epidemia e a disseminação do vírus, e, 

o Superior Tribunal de Justiça – STJ, decidiu pela garantia a todos os presos 

                                                           
8
 Organização Mundial da Saúde declara pandemia de coronavírus. Agência Brasil – EBC, 

Brasília, 11 de março de 2020. Disponível em: 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-03/organizacao-mundial-da-saude-declara-
pandemia-de-coronavirus.  
9
 CNJ. Recomendação n. 62/2020. Conselho Nacional de Justiça – CNJ, Brasília, 17 de março 

de 2020. Disponível em: https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3246.  

https://atos.cnj.jus.br/atos/detalhar/3246


 
 

 

28 

 

pelo não pagamento da pensão alimentícia, o cumprimento da prisão em 

regime domiciliar10.  

 

(…) CONSIDERANDO a obrigação do Estado brasileiro de 
assegurar o atendimento preventivo e curativo em saúde para 
pessoas privadas de liberdade, compreendendo os direitos de 
serem informadas permanentemente sobre o seu estado de 
saúde, assistência à família, tratamento de saúde gratuito, bem 
como o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às 
suas liberdades fundamentais, nos termos da Constituição 
Federal de 1988, do artigo 14 da Lei de Execução Penal – LEP – 
Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, do Decreto nº 7.508, de 28 de 
junho de 2011, da Portaria Interministerial nº 1, de 2 de janeiro de 
2014 – PNAISP, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA – 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, do artigo 60, da Lei do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE – Lei 
nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012, da Portaria do Ministério da 
Saúde nº 1.082, de 23 de maio de 2014 – PNAISARI, além de 
compromissos internacionalmente assumidos; 

 
CONSIDERANDO a obrigatoriedade de implementação nos sistemas 
prisional e socioeducativo dos protocolos de identificação, notificação 
e tratamento da emergência de saúde pública decorrente do novo 
coronavírus, nos termos determinados pelas autoridades sanitárias; 
 
CONSIDERANDO que o adequado enfrentamento da emergência de 
saúde pública decorrente do novo coronavírus é de fundamental 
importância para a garantia da ordem interna e da segurança nos 
estabelecimentos prisionais e socioeducativos, de modo a evitar 
conflitos, motins e rebeliões e preservar a integridade das pessoas 
custodiadas e dos agentes públicos que atuam nessas 
instituições;(...) 

 

Porém em junho de 2020, o STJ então decidiu que enquanto a 

epidemia não terminar, o devedor de alimentos terá a prisão suspensa11, sob a 

argumentação de que grande parte da população já está em isolamento social, 

sendo então a prisão domiciliar uma medida que não cumpre o mandamento 

legal e se faz um castigo muito brando no momento, já que, o objetivo da 

                                                           
10

 STJ. STJ estende liminar e concede prisão domiciliar a todos os presos por dívida 
alimentícia no país. Superior Tribunal de Justiça – STJ. 27 de março de 2020. Disponível em: 
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-estende-liminar-e-
concede-prisao-domiciliar-a-todos-os-presos-por-divida-alimenticia-no-pais.aspx.  
11

 STJ. Terceira Turma nega regime domiciliar, mas suspende prisão de devedor de 
alimentos durante a pandemia. Superior Tribunal de Justiça – STJ. 02 de junho de 2020. 
Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Terceira-
Turma-nega-regime-domiciliar--mas-suspende-prisao-de-devedor-de-alimentos-durante-a-
pandemia.aspx.  

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-estende-liminar-e-concede-prisao-domiciliar-a-todos-os-presos-por-divida-alimenticia-no-pais.aspx
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/STJ-estende-liminar-e-concede-prisao-domiciliar-a-todos-os-presos-por-divida-alimenticia-no-pais.aspx
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prisão civil ao devedor de alimentos, é a coação para pagamento, já que se 

trata de verba de subsistência de quem recebe. 

 

E em se tratando de verba alimentar, de subsistência, é preciso 

também garantir ao alimentado, a renda, bem como não tem como 

sobrecarregar o outro que é coobrigado nesta prestação alimentar. 

 

Neste caso, a forma mais eficaz seria a execução por meio de penhora 

de valores em conta e até mesmo de valores no contracheque, no caso de 

funcionários públicos, militares ou assalariados com registro na CTPS, 

conforme possibilidade trazida no próprio Código de Processo Civil (grifos 

meus): 

 

“Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor 
ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do 
trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de 
pagamento da importância da prestação alimentícia. 
 
§ 1º Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou 
ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, 
o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, 
a contar do protocolo do ofício. 
 
§ 2º O ofício conterá o nome e o número de inscrição no Cadastro de 
Pessoas Físicas do exequente e do executado, a importância a ser 
descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual 
deve ser feito o depósito. 
 
§ 3º Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito 
objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas 
do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, 
contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por 
cento de seus ganhos líquidos. 
 
Art. 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos 
arts. 831 e seguintes. 
 
Art. 831. A penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem 
para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos 
honorários advocatícios. 
 
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: 
 
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira;  
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II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito 
Federal com cotação em mercado;  
 
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; 

 
IV - veículos de via terrestre; 
 
V - bens imóveis; 
 
VI - bens móveis em geral; 
 
VII - semoventes; 
 
VIII - navios e aeronaves; 
 
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; 
 
X - percentual do faturamento de empresa devedora; 
 
XI - pedras e metais preciosos; 
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e 
de alienação fiduciária em garantia; 
 
XIII - outros direitos. 
 
§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 
hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as 
circunstâncias do caso concreto (...).” 

  

Em recente decisão, de 31 de março de 2021, a Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou que o contexto da pandemia da 

Covid-19 ainda não permite que o devedor de alimentos seja encarcerado12. A 

relatora, Ministra Nancy Andrighi, explicou que: 

 
“(...)em razão do quadro social e humanitário ainda causado pela 
pandemia, não é possível retomar a medida coativa extrema, ‘que, 
em muitas situações, é suficiente para dobrar a renitência do devedor 
de alimentos, sobretudo daquele contumaz e que reúne condições de 
adimplir a obrigação’. 
 
Hipóteses diferentes 
 
No entanto, Nancy Andrighi alertou para o fato de que também não se 
pode, em todas as hipóteses, simplesmente adiar o cumprimento da 
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 STJ. Mesmo com fim do impedimento legal, ainda não é possível prisão fechada para 
devedor de alimentos. Superior Tribunal de Justiça – STJ. 30 de março de 2020. Disponível 
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prisão fechada para um período futuro, pois não há previsão do 
momento em que ela poderá ser efetivada. 
Por outro lado, ponderou, não se pode considerar automaticamente 
que o regime domiciliar seja adequado em todos os casos, na medida 
em que existem inúmeras situações nas quais essa modalidade de 
prisão será ineficaz (...)”. 

 

 Assim, o STJ entende ser necessário ainda manter a flexibilidade no 

tratamento do tema, determinando a intimação do alimentado, para indicar a 

sua escolha das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-

rogatórias previstas no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que 

melhores lhe serão eficazes. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Desde a gripe espanhola13 de 1918, ninguém esperava que pudesse 

acontecer uma pandemia que viesse a mudar comportamentos, trazer 

distanciamento social, alterar formas de trabalho e impactar a economia 

sobremaneira. 

 

Com a declaração da pandemia de Covid-19, em março de 2020, o 

mundo foi obrigado a adotar novas práticas de convivência, trabalho, educação 

etc. Dentro desse contexto, o Poder Judiciário também teve que se adequar à 

nova realidade, adotando o trabalho telepresencial como regra, realizando 

audiências por meio de videoconferências de forma contínua, implementado a 

sistemática da conciliação virtualmente, entre outras medidas14. 

 

O fato de existir um impacto econômico devido ao isolamento social 

não desobriga o pagador de pensão alimentícia, a jurisprudência do STJ é de 

                                                           
13

 WIKIPEDIA. Gripe Espanhola. Disponível em: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_espanhola#:~:text=A%20gripe%20espanhola%2C%20tamb%
C3%A9m%20conhecida,da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20mundial%20na%20%C3%A9po
ca.  
14

 TJDFT. O Poder Judiciário em tempos de pandemia de Covid-19. Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal – TJDFT. Janeiro de 2020. Disponível em: 
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-
entrevistas/artigos/2021/o-poder-judiciario-em-tempos-de-pandemia-de-covid-19-1.  
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https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_espanhola#:~:text=A%20gripe%20espanhola%2C%20tamb%C3%A9m%20conhecida,da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20mundial%20na%20%C3%A9poca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_espanhola#:~:text=A%20gripe%20espanhola%2C%20tamb%C3%A9m%20conhecida,da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20mundial%20na%20%C3%A9poca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gripe_espanhola#:~:text=A%20gripe%20espanhola%2C%20tamb%C3%A9m%20conhecida,da%20popula%C3%A7%C3%A3o%20mundial%20na%20%C3%A9poca
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2021/o-poder-judiciario-em-tempos-de-pandemia-de-covid-19-1
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/artigos-discursos-e-entrevistas/artigos/2021/o-poder-judiciario-em-tempos-de-pandemia-de-covid-19-1
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que o desemprego não é requisito para inadimplemento. Assim, nos casos em 

que realmente a renda ficou prejudicada, a melhor alternativa seria um acordo 

entre as partes, ou, na impossibilidade, que o alimentante entre com uma ação 

de revisão para que haja uma determinação judicial de redução do valor que 

poderá pagar. 

 

É importante ressaltar que, deixar, sem justa causa, de prover a 

subsistência de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, não 

lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de 

pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada, também  é 

crime de abandono material, descrito como crime contra a assistência família, 

definido no artigo 244 do Código Penal, com pena de detenção, de 1 (um) a 4 

(quatro) anos e multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vigente no 

País. 

 

Sendo caso, também de aplicação do artigo 532 do Código de 

Processo Civil, que determina dar ciência ao Ministério Público dos indícios da 

prática do crime de abandono material, sendo verificada a conduta 

procrastinatória ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, 

fixada ou majorada. 
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AS ADAPTAÇÕES DO TJDFT EM BUSCA DA CELERIDADE PROCESSUAL 

 

Marcio de Camargo Barros15
 

 

Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde – OPAS16, há 

muitas décadas convivemos com diversos tipos de coronavírus, eles fazem 

parte do nosso cotidiano, sendo o segundo maior responsável pelo resfriado 

comum, perdendo somente para o rinovírus, e raramente estes vírus se 

transformavam em doenças mais graves em humanos. 

   

Infelizmente, no último dia do ano de 2019, a Organização Mundial da 

Saúde -OMS recebeu um alerta sobre múltiplos casos de pneumonia na cidade 

de Wuhan, na República Popular da China. 

  

Alguns dias se passaram e o governo chinês confirmou a identificação 

de um novo tipo de coronavírus, inicialmente chamado de 2019-nCoV, que 

causava a doença na forma mais grave e em 11 de fevereiro de 202017 este 

vírus foi batizado com a sigla SARS-CoV-2, sendo o responsável pela doença 

conhecida por COVID-19.  

 

Muito se cogitou sobre a hipótese de o vírus ter sido criado em um 

laboratório na China, o que foi inicialmente descartado pela OMS. Contudo, 

recentemente o governo dos Estados Unidos retomou o assunto, conforme 

consta na reportagem da BBC: 

 
“Em 14 de maio, um grupo de 18 cientistas de universidades 
importantes como Harvard, Yale, Stanford e Cambridge publicou uma 
carta na revista Science em que questionava os resultados da missão 
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 Histórico da Pandemia COVID-19. Disponível em: 
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 Naming the coronavirus disease (COVID-19). Disponível em:  
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conjunta da OMS e da China; e pediu uma "investigação adequada" 
sobre a origem do vírus. 
No último domingo (23/05), o jornal americano The Wall Street 
Journal publicou informações com base em relatórios atribuídos a 
fontes de inteligência, segundo os quais três pesquisadores do 
Instituto de Virologia de Wuhan foram internados em um hospital em 
novembro de 2019. Isso aconteceu várias semanas antes de a China 
reconhecer o primeiro caso da nova doença no país”

18
. 

     

Em 30 de janeiro de 2020, a OMS declara Emergência Internacional19, 

sendo a 6ª declarada na história, as outras foram: Pandemia de H1N1 

(25/04/2009), Poliovírus (05/05/2014), Ebola na África Ocidental (08/08/2014), 

Zica Vírus (01/02/2016) e Ebola no Congo (18/05/2018). 

  

No dia 03 de fevereiro de 2020, o Brasil declara Emergência de Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN)20 com a imediata reunião do Grupo 

Executivo Interministerial em Saúde Pública.  

 

O vírus da COVID-19 foi confirmado pela primeira vez no Brasil, em 

São Paulo, no dia 26 de fevereiro de 2020 e a OMS declarou Pandemia21 em 

11 de março de 2020. 

 

No Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT, a 

primeira norma emitida sobre a pandemia foi a Portaria Conjunta nº 23, editada 

em 12/03/202022, adotando medidas para redução dos riscos de contaminação 

com o vírus da COVID-19, estabelecendo o teletrabalho para os servidores do 

TJDFT como preferencial, afastando as pessoas com doenças crônicas, 

gestantes, as que tivessem filhos menores de 1 ano e os maiores de 60 anos.   
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Logo em seguida, foi editada a Portaria Conjunta nº 29, em 

16/03/202023, que estabelecia o trabalho totalmente não presencial, permitindo 

dar informações processuais por telefone, suspendendo as audiências 

presenciais não urgentes, suspendendo os prazos processuais de processos 

físicos. 

 

Dois dias após, editou-se uma nova Portaria Conjunta, a de número 

3024, que suspendeu as sessões de julgamento no segundo grau e as 

audiências de custódias. Neste mesmo dia 18/03/2020, o DF contava com 174 

casos de Covid-19 em investigação e 36 casos confirmados25.    

 

Dia 19/03/2020, o Conselho Nacional de Justiça, considerando que já 

existia a transmissão comunitária do vírus dentro do Brasil e que não se 

conseguia estabelecer uma trajetória de contaminação do SARS COVID-19, 

além do reconhecimento pelo Congresso Nacional do estado de Calamidade 

Pública no Brasil e tentando preservar a vida dos servidores, advogados e 

partes no processo, resolveu26 estabelecer o regime de Plantão Extraordinário 

em todo poder judiciário, não se aplicando somente ao STF e à Justiça 

Eleitoral, suspendendo o atendimento presencial e todos os prazos processuais 

até 30 de abril de 2020. 
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No dia seguinte, nosso TJDFT editou a Portaria Conjunta nº 3327 

suspendendo a atividade presencial de magistrados, servidores e 

colaboradores, exigindo somente 1 servidor para os serviços essenciais, e 

suspendeu os prazos processuais de todos os processos, permitindo os 

julgamentos virtuais no segundo grau por videoconferência, em consonância 

com a Resolução nº 313 do CNJ.   

 

A preocupação do Tribunal nesta época foi a de estruturar o 

teletrabalho, possibilitando aos servidores a utilização em casa dos 

computadores que usavam no trabalho presencial, criando links de 

configuração do teletrabalho.  

 

Em 20/04/2020, o CNJ, através da Portaria nº 31428, prorrogou o prazo 

de suspensão dos processos físicos para 15 de maio de 2020, retomando a 

tramitação dos processos eletrônicos a partir de 04/05/2020, ficando vedada a 

designação de atos presenciais. Naquele momento, foi disponibilizada pelo 

CNJ a ferramenta Cisco Webex para realização das audiências e sessões de 

julgamento virtuais pelos Tribunais de Justiça.  

 

Seguindo as orientações do CNJ, o TJDFT editou a Portaria Conjunta 

nº 50 em 29 de abril de 202029 prorrogando por prazo indeterminado o 

teletrabalho, permitindo a realização de audiências por videoconferência.  

  

Retornando a fluência dos prazos dos processos eletrônicos, os 

advogados foram aos poucos se adaptando a esta nova realidade, conforme 
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alguns comentários de colegas em pesquisa realizada com os integrantes do 

grupo do IBDAFM/DF no WhatsApp: 

 
“Aos poucos por necessidade fui me adaptando ao trabalho virtual. 
Contudo, sinto falta do contato pessoal, das idas ao fórum. Muito 
mais fácil resolver as coisas conversando pessoalmente”. (Luiz 
Fernando Sícoli - Advogado) 

 

Em 18/06/2020, a Portaria GPR 1103 do TJDFT criou uma comissão 

para estudar o retorno das atividades dos oficiais de justiça. A paralisação dos 

Oficiais de Justiça dificultou muito a citação e o cumprimento de medidas 

urgentes nas Varas de Família, mas foram os primeiros heróis a enfrentarem o 

coronavírus de perto, após a retomada dos trabalhos presenciais. 

 

Em 26/06/2020, foi editada a Portaria Conjunta nº 7230 que dispôs 

sobre a retomada gradual das atividades presenciais, permitindo a partir do dia 

3 de agosto a realização de audiências presenciais nos processos de réus 

presos e adolescentes internados. 

 

“Nesse tempo de pandemia as maiores dificuldades foram 
relacionadas a qualidade do sinal de internet e configurações de VPN 
e computador para acesso remoto ao computador da empresa onde 
trabalho. 
 
Superada essa questão inicial, a adaptação ao home office foi 
interessante. Precisei mudar para um apartamento com cômodo 
específico para trabalhar, pois na sala não foi possível muita 
movimentação e barulho dificultavam a concentração. Tinha também 
as reuniões virtuais que exigiam ambiente reservado em razão dos 
assuntos tratados”. (Oscar – Advogado) 

 

Tendo em vista a redução do número de contágios e o quadro de 

estabilidade da COVID-19 no Distrito Federal, foi editada a Portaria Conjunta 

nº 11531, 26/10/2020, ampliando a retomada das atividades presenciais, 

permitindo a realização de audiências presenciais de qualquer natureza, que 
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não pudessem ser realizadas no formato virtual, observando-se a lotação 

máxima de 40% da capacidade do local de trabalho, mantendo a suspensão 

dos prazos dos processos físicos. 

  

Vejamos a opinião da advogada Dra. Larissa Waldow, atuante no 

direito de família: 

 

“Nesse tempo de pandemia, acredito que muitas coisas melhoraram, 
entretanto, a tecnologia não consegue substituir tudo. Em relação às 
sustentações orais, acredito que tenha ocorrido um grande avanço. 
As sustentações por videoconferência, sem dúvida alguma, 
democratizaram a ampla defesa e reduziu alguns custos para aqueles 
que possuem advogados em outros estados. Em relação aos 
despachos com os magistrados, creio que a tecnologia também 
facilitou bastante. Contudo, alguns juízes e desembargadores que 
antes conseguíamos despachar, já não estão tendo a mesma 
acessibilidade. Creio que seja em razão da elevada busca pelos 
despachos e pelo aumento do volume de trabalho já que a tecnologia 
tornou tudo mais dinâmico. E aqui faço uma observação, visto que, 
diante da facilitação de acesso, acredito que nem todos estão 
sabendo filtrar o que precisa de um despacho e o que não precisa. 
 
No que diz respeito às audiências de conciliação, acredito que houve 
um grande avanço também. Porém, ainda temos casos de partes que 
possuem extrema dificuldade com a tecnologia ou até mesmo não 
tem acesso a ela. Num país em que grande parte da sociedade não 
tem conhecimento, fica difícil dizer que essa forma de conciliação tem 
sido benéfica. Aqui no escritório, o que temos feito viabilizar a 
audiência de dentro do nosso escritório. Contudo, se a intenção da 
virtualização é evitar o contato entre as pessoas, nestes casos nós 
advogados é que acabamos tendo prejuízo pois, infelizmente, 
continuamos expostos. 
 
Em relação às audiências de instrução, este é um caso que considero 
um verdadeiro desastre. Tivemos um caso no escritório em que um 
advogado tinha mais de um acesso na sala virtual, num determinado 
momento da audiência, foi possível perceber que a testemunha 
estava na companhia de um outro advogado do escritório ex adverso, 
o que nos levou a acreditar que a testemunha ou estava sendo 
instruída, ou estava vendo outros depoimentos. A audiência foi 
cancelada e marcada presencialmente, mas certamente o estrago já 
tinha ocorrido. Por isso, acredito que no caso de audiência de 
instrução, a tecnologia ainda não é eficaz e não garante o sigilo e 
imparcialidade dos depoimentos. 
 
Em relação aos atendimentos das varas, confesso que tenho gostado 
bastante. Por enquanto, temos percebido bastante agilidade quando 
pedimos preferencias etc. 
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Por fim e não menos importante, acredito que a virtualização dos 
procedimentos tenha trazido uma falsa impressão de celeridade. De 
fato, os processos estão com grande volume de movimentações, 
mas, infelizmente, boa parte desses andamentos estão com algum 
equívoco. O "fazer correndo" tem mostrado grandes imperfeições e 
nós temos levado mais tempo para corrigir essas imperfeições que, 
muitas vezes, precisam até mesmo de recurso para serem corrigidas. 
Vejo nisso uma verdadeira bola de neve já que estamos atolando a 
segunda instância e não sei até quando ela irá aguentar”.  
 
(Dra. Larissa Waldow, Advogada) 

 

Em termos de produtividade, o TJDFT noticiou que, no período de 

16/3/2020 a 1/11/2020, os magistrados proferiram 1.400.194 atos judiciais 

(acórdãos, sentenças, decisões e despachos) e no mesmo período 15.236.310 

atos de expedientes32.  

 

Alguns magistrados também foram entrevistados e assim se 

manifestaram: 

 

“Quanto ao trabalho durante a pandemia, é notório o grande aumento 
da produtividade, todavia, o home office faz o trabalho ficar muito 
mais estressante. Isto se deve, não só pelo aumento da velocidade 
da tramitação dos processos, como em razão da carga horária, pois 
não se tem horário para começar ou para terminar de trabalhar. 
 
Com relação a fazer as audiências à distância, embora tenha 
melhorado em questão de comodidade (poder fazer a audiência de 
qualquer lugar), o ato ficou mais complexo, seja pela dificuldade de 
fiscalizar a incomunicabilidade da testemunha, seja pela dificuldade 
de acesso à plataforma digital por muitos dos jurisdicionados 
(condição econômica de não ter aparelho celular ou pacote de dados 
de internet). Há também a dificuldade decorrente da necessidade de 
adaptação e familiaridade com os comandos de ligar ou desligar o 
microfone e a câmera).  
 
O TJDFT merece aplausos por ter agido prontamente nesse período 
da pandemia. Não ocorreu interrupção da prestação de serviços e 
foram cumpridas as orientações relativas ao distanciamento social 
possibilitando que todos os atores do Poder Judiciário tivessem a 
saúde mais preservada”. 
(Dra. Jorgina de Oliveira e Silva Rosa - Juíza de Direito da 2a Vara de 
violência Doméstica e Familiar contra a mulher de Brasília). 
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A ilustre Juíza de Direito, Dra. Gildete Matos Balieiro, titular da 2ª Vara 

de Família do Gama, também colaborou com a pesquisa informando que seu 

trabalho em tempo de pandemia foi 100% on line e que houve aumento na 

produtividade, mas ressaltou um prejuízo:  

 
“Apenas em relação às audiências, pois entendo que o contato 
pessoal com as partes, em varas de família, é muito importante para 
a formação do meu convencimento. O princípio da imediatidade ao 
meu ver fica prejudicado em audiências por videoconferência e o 
sigilo dos atos processuais não é garantido". 
 

Nas informações prestadas pela Dra. Gislaine Carneiro Campos Reis - 

Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica de Santa Maria/DF, a 

magistrada elogiou a atuação do TJDFT neste momento de pandemia e 

destacou que:  

 

“O trabalho de prestação jurisdicional, graças aos recursos 
tecnológicos disponibilizados, não foi interrompido. O PJE - Processo 
Judicial Eletrônico foi implantado na área criminal no TJDFT em junho 
de 2018 na classe Medida Protetiva de Urgência da Lei 11.340/06 o 
que surtiu grande efeito na celeridade da apreciação dos pedidos e 
execução das decisões. Assim, mesmo com a pandemia, em nenhum 
momento as vítimas deixaram de ter essa importante ferramenta de 
proteção e prevenção. 
  
E já no ano de 2020 foram inseridas no PJE as classes penais 
relativas às cautelares sigilosas, como a busca e apreensão de 
armas, a prisão preventiva, o que garantiu também a tramitação 
sigilosa, rápida e eficiente desses importantes feitos. E, em conjunto 
também com a PCDF foi desenvolvida e entregue em 2020 a classe 
penal dos inquéritos policial, inclusive os autos de prisão em flagrante 
todos virtuais. Atualmente, assim, todos os processos encontram-se 
em tramitação virtual.  
 
Além disso, foram autorizadas diversas práticas céleres por 
normativos internos, várias com fundamento em resoluções do CNJ, 
tais como citações e intimações por meio expedido (aplicativo) com 
comprovação nos autos por oficiais de justiça e também pelas 
próprias unidades judiciais.  
 
Também foi possibilitado em pouco tempo a oitiva de presos por 
videoconferência no sistema penitenciário, garantido a tramitação 
rápida e escorreita das ações penais.  
 
Também o TJDFT aderiu prontamente ao sistema de 
videoconferência para as audiências, o que possibilitou a 
continuidade da prestação jurisdicional de modo pleno, ainda que 
ajustes ainda sejam necessários para a melhoria desse sistema.  
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A pandemia, em relação à gestão de pessoal trouxe muitos desafios. 
Nesse sentido, a distância entre os componentes da equipe, ainda 
que em conexão virtual, impede com certeza maior interação. Outro 
desafio pessoal diz respeito à imposição de limite de expediente de 
trabalho compatível e necessário para a garantia da própria saúde 
pois o fato de o trabalho estar "em casa" acaba por imputar um maior 
número de horas trabalhadas, por vezes sem qualquer intervalo, sem 
auto-cuidado, sem limites de fim de semana, feriado etc.  Tal situação 
deve ser melhor trabalhada, inclusive com o apoio de ferramentas de 
gestão corporativa e acompanhamento de equipes.  
 
As audiências virtuais demandam muito mais tempo que as 
presenciais e nos impõe o uso de muita criatividade até para lidar 
com as surpresas diárias, como depoentes sem camisa, em trajes 
inapropriados, em pleno trabalho com a oitiva coletiva por 
transeuntes, em veículos etc. Também a seriedade do ato por parte 
dos jurisdicionados deixa a desejar em razão da ausência de um 
ambiente solene. Por outro lado, muitas pessoas que não tinham 
endereço atualizado nos autos conseguiram ser ouvidas porque o 
telefone era válido. Muitas precatórias deixaram de ser necessárias e 
o número de decreto de revelia diminuiu consideravelmente”. 
(Gislaine Carneiro Campos Reis - Juíza da Vara de Violência 
Doméstica de Santa Maria/DF)  

 

Uma grande preocupação entre Magistrados e Advogados é a 

paralisação dos estudos Psicossociais e a realização virtual das audiências de 

instrução.  

 

Nesse ponto, a advogada Dra. Ana Cristina Vieira ressalta que existe 

uma falha enorme em algumas Varas ao permitir a paralisação do processo, 

caso uma das partes opte pela realização da audiência presencial após o fim 

da pandemia: 

 

“Desta maneira a parte que tem interesse de que o processo fique 
parado consegue ganhar tempo e a outra parte fica prejudicada. 
Inclusive tenho processo na área de família que se encontra parado 
por este motivo. O ex-marido não aceitou audiência on-line e minha 
cliente está no aguardo desde o ano passado”. (Ana Cristina 
SantAnna Vieira – Advogada) 

   

Sobre o tema também foi entrevistada a Dra. Meliza Oliveira - Vice-

Presidente da Comissão de Direito das Famílias da ABA - Associação 

Brasileira de Advogados: 
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“Houve um período de adaptação no começo da pandemia, inclusive 
entreguei a sala onde funcionava meu escritório, em Águas Claras. 
Com o passar do tempo, fui me adaptando às novas realidades que a 
pandemia nos trouxe. Audiências por Videoconferência, psicossocial 
através de chamadas por vídeo do Whatsapp, despachos via 
WhatsApp. 
 
Confesso que, mesmo com a estranheza inicial e as adaptações de 
equipamentos tecnológicos que foram necessárias, tenho visto a 
situação de forma positiva. Acho que algumas situações resolvidas 
junto às Varas têm sido mais rápidas quando o contato é feito por 
WhatsApp, por exemplo.  
Confesso que ainda tenho algumas restrições quanto às audiências 
por videoconferência na área de família, mas vamos nos 
adaptando...” 

 

 No final de 2020, após a abertura gradual do comércio e o início da 

flexibilização dos trabalhos presenciais no TJDFT, infelizmente houve a 

chegada da segunda onda da COVID19 no DF e a necessidade do Lockdown 

estabelecido pelo Decreto Distrital nº 41.849 em 27/02/2021 e suas alterações.  

 

Em decorrência da gravidade da situação, o TJDFT editou a Portaria 

Conjunta nº 14/202133 que novamente suspendeu todas as atividades 

presenciais no TJDFT.  

 

No dia 22/3/2021, foi implementado o Balcão de Atendimento Virtual, 

ferramenta criada para atender partes e advogados. Sobre a inovação, 

vejamos a opinião de um colega do IBDFAM/DF: 

 
“Minha visão sobre as adaptações do TJDFT, de modo geral, é 
bastante positiva. A questão do atendimento das varas através do 
whatsapp, bem como o balcão virtual tem atendido de maneira 
satisfatória. De igual maneira, a realização de audiências de 
conciliação / mediação por vídeo conferência se mostram 
extremamente proveitosas.  Acredito, por fim, que o andamento dos 
processos tem ocorrido de forma mais célere. 
 
Fica a minha ressalva quanto a realização de audiências de instrução 
por vídeo conferência. Infelizmente não atingimos ainda a maturidade 
ética para a realização desse tipo de audiência por vídeo conferência. 
Então passei por caso em que as testemunhas presenciaram o 
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depoimento das demais, e ainda, não existe controle das mensagens 
de whatsapp”.  
(Rogério Menêses - Advogado) 

    

Em contrapartida, para o Advogado Dr. Herbert Alencar: “O 

atendimento não foi célere. Piorou muito no período de pandemia”.  

 

Mais recentemente, em 30/03/2021, o TJDFT editou a Portaria 

Conjunta nº 2534, ainda vigente, que mantém suspensos o atendimento, as 

audiências e sessões, de forma presencial, permanecendo os magistrados, 

servidores, estagiários e colaboradores em regime preferencialmente do 

teletrabalho, permitindo a realização de audiências presencias em caráter 

excepcional, sempre observando as medidas de segurança sanitária e 

distanciamento social.    

 

A ilustre magistrada Dra. Haranayr Inácia do Rego – Juíza de Direito do 

2º Juizado Cível e Criminal de Santa Maria, disse que seu trabalho em tempo 

de pandemia foi desafiador e que:  

 

“Tudo novo traz algum desconforto. Difícil lidar com os obstáculos 
tecnológicos dos jurisdicionados, advogados, funcionários e meu 
próprio, além das aflições em tempos de tantas incertezas. Trabalhei 
muito mais e não sinto que ganhei melhores condições de trabalho.”    

 

Atualmente, de acordo com os dados coletados35 em 10/06/2021, já 

foram confirmados no mundo 174.061.995 casos da doença COVID-19, 

3.758.560 mortes e 2.156.384.616 doses de vacinadas administradas, o que 

nos traz esperança do fim da pandemia, com a vacinação do maior número de 

pessoas e, assim, reconhecer os avanços decorrentes deste momento em que 

estamos vivendo, tão doloroso e tão desafiador.  
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Assim como os métodos de aprendizagem tiveram que ser adaptados a 

esta nova realidade com aulas online, o comércio evoluiu com entregas mais 

rápidas e mais diversificadas e até consultas médicas passaram a ser 

realizadas por videoconferência; também houve no judiciário um incremento 

nos métodos de interação.   

 

Para os advogados, magistrados, servidores e demais envolvidos no 

trâmite processual, restou o aprendizado de novas formas de trabalho, algumas 

que serão incorporadas no dia-a-dia da advocacia do direito de família e outras 

que serão abandonadas logo após o fim da pandemia. Diante do contexto atual 

e das mudanças que vem ocorrendo, necessária se faz, portanto, uma reflexão 

do que poderá ser aproveitado de útil para o aprimoramento da prestação 

jurisdicional. 
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REVISÃO DE ALIMENTOS DURANTE A PANDEMIA:  

Necessidade do alimentado x Possibilidade do alimentante 

 

Márcio de Oliveira Sousa 36 

Tiago Braga da Silva 37 

 

O advento da pandemia por Covid-19 afetou e vem afetando, 

sobremaneira, a vida da população brasileira, colocando em risco não só a 

saúde do corpo e da mente, mas também a saúde financeira de vários 

trabalhadores e empresários. Isso porque, as dificuldades que vêm sendo 

enfrentadas em decorrência das medidas de contenção e enfrentamento da 

doença38, não obstante serem reconhecidamente importantes e extremamente 

necessárias, colocaram em xeque a sobrevivência de várias empresas e 

acarretaram a redução tanto de empregos quanto da remuneração de diversas 

pessoas. 

 

Essa abrupta alteração nas condições financeiras da população em 

geral, repercutiu, consequentemente, nas relações familiares, principalmente, 

nas obrigações alimentares seja em relação ao alimentado seja em relação ao 

alimentante. Dessa maneira, evidenciou-se um aumento substancial nas 

execuções e nas revisões de alimentos ajuizadas no momento da pandemia. 

 

Sendo assim, o objetivo do presente estudo é abordar a possibilidade 

                                                           
36
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(ou não) da revisão de alimentos sob a ótica da redução da capacidade 

financeira do alimentante e as necessidades do alimentado, em consonância 

com o entendimento doutrinário e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. 

 

Para responder o questionamento proposto é importante fazer algumas 

considerações sobre o dever e a obrigação alimentar39, sobretudo em face do 

conhecido trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade.  

 

É consabido que os alimentos abrangem não só a necessidade 

famélica, mas todas as outras necessidades do alimentante a fim de lhe 

possibilitar uma vida digna e providenciar o seu crescimento educacional e 

mental. Sobre o assunto, mostra-se importante destacar o conceito de 

alimentos dado por Sílvio Rodrigues: 

 
“Alimentos, em direito, denomina-se a prestação fornecida a uma 
pessoa, em dinheiro ou espécie, para que possa atender às 
necessidades da vida (...) A palavra tem conotação muito mais ampla 
do que na linguagem vulgar, em que significa o necessário para o 
sustento. Aqui, trata-se não só do sustento, como também do 
vestuário, habitação, assistência médica em caso de doença, enfim, 
todo o necessário para atender às necessidades da vida; e, em se 
tratando de criança, abrange o que for preciso para sua instrução”

40
. 

 
 Tem-se, portanto, uma busca pela dignidade da pessoa humana por 

meio do princípio da solidariedade familiar, este revelado pela reciprocidade na 

assistência material e moral entre pais e filhos, cônjuges, companheiros e 

parentes41. 

 

Todavia, essa solidariedade não é arbitrada e imposta de maneira 

                                                           
39
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solidariedade entre parentes. Dias, 2020. p. 24. 
40
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374. 
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indiscriminada, porquanto deve respeitar aos critérios e pressupostos 

essenciais para concessão/imposição da obrigação alimentar, a saber: a 

necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 

 

A existência de tais requisitos pode ser percebida em uma análise 

perfunctória do parágrafo primeiro do artigo 1.694 do Código Civil e do artigo 

1.695 do mesmo codex, ambos a seguir destacados: 

 
“Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir 
uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo 
compatível com a sua condição social, inclusive para atender às 
necessidades de sua educação.  
§ 1º Os alimentos devem ser fixados na proporção das 
necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. 
[grifos acrescidos]. 
 
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende 
não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à 
própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-
los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.” [grifos 
acrescidos]. 
 

Conforme se pode extrair da leitura do dispositivo legal, o pressuposto 

necessidade se traduz na impossibilidade do alimentando em obter o seu 

próprio sustento e manutenção, estando, dessa maneira, em estado de 

necessidade crítico (penúria). Utilizando-se as palavras de Carlos Roberto 

Gonçalves, “só pode reclamar alimentos, assim, o parente que não tem 

recursos próprios e está impossibilitado de obtê-los, por doença, idade 

avançada ou outro motivo relevante”42. 

 

De outro lado, tem-se por possibilidade a existência de condições do 

alimentante em prover as necessidades do alimentando sem que isso afete a 

sua subsistência. Pedindo licença para utilizar a doutrina de Washington de 

Barros Monteiro, conclui-se que “se o alimentante possui tão somente o 

indispensável à própria mantença, não é justo seja ele compelido a desviar 
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parte de sua renda, a fim de socorrer o parente necessitado”43. 

 

Assim, verificada a presença da necessidade do alimentando e a 

possibilidade do alimentante, deve ser reconhecida a obrigação alimentar, 

devendo ser determinada/fixada a prestação de alimentos em patamar 

proporcional e razoável, a fim de assegurar uma vida digna ao alimentante 

sem, contudo, ocasionar o seu enriquecimento44. 

 

Após a fixação dos alimentos, tem-se a possibilidade de sua revisão 

quando há alteração nas condições anteriormente verificadas em juízo, 

conforme expressa previsão legal descrita no artigo 1.699 do Código Civil, 

estabelecendo que: “se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação 

financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado 

reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou 

majoração do encargo”. 

 

Com base nesses conceitos, faz-se a análise da (im)possibilidade da 

revisão da pensão alimentícia em decorrência da pandemia, posto que se tem, 

de um lado, o alimentando que já se mostrou reconhecidamente necessitado 

daquela quantia judicialmente estabelecida e, de outro, o alimentante que foi 

surpreendido com uma repentina diminuição de sua capacidade econômica. 

 

Desde já, faz-se necessário esclarecer que a simplória alegação de 

que a pandemia afetou a condição financeira do alimentante não é suficiente 

para o seu reconhecimento, uma vez que devem existir provas aptas e capazes 

de demonstrar a penosa situação financeira em que se encontra o provedor, 

conforme afirma Pedro Paulo Rodriguez Guisande Silva: 

 
“(...) o fundamento das ações revisionais de alimentos, durante o 

                                                           
43
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período de pandemia, não pode ser a própria pandemia em si, ou o 
seu impacto genérico na economia mundial, mas sim a alteração 
direta nas finanças de uma das partes envolvidas, e que ocasione 
uma alteração no binômio necessidade x capacidade, fundamental 
para a fixação de alimentos e alimentos provisórios. Caso contrário, 
não há motivos para alterar-se os alimentos anteriormente fixados”

45
. 

 

 

Esse apontamento é importante, pois, com o advento da pandemia se 

percebeu o ajuizamento de diversas ações de revisão e exoneração de 

alimentos com o único argumento de que a pandemia afetou a economia das 

pessoas, em uma tentativa escusa e lamentável obter a isenção da obrigação 

imposta ao alimentante. 

 

A título ilustrativo, pede-se licença para trazer o entendimento 

preconizado pelo TJDFT, corroborando com a tese acima defendida, 

destacando, por todos: 

 
“ALIMENTOS. REVISÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. REDUÇÃO. 
NÃO COMPROVAÇÃO. CUMPRIMENTO DO ENCARGO. I. A 
alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a 
modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas 
necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil). II. A 
ausência de comprovação pelo alimentante do impacto das 
restrições impostas pela pandemia de Covid-19 no exercício da 
sua atividade de advogado e professor de cursos jurídicos, aliada à 
não demonstração da redução da sua capacidade econômica, 
não justificam a revisão da obrigação alimentar, notadamente 
quando o seu quantum foi objeto de acordo judicial celebrado entre 
as partes poucos meses antes da propositura da ação. III. Negou-se 
provimento ao recurso do autor. Deu-se provimento ao recurso 
adesivo. (Acórdão 1340952, 07003948420208070004, Relator: JOSÉ 
DIVINO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no 
DJE: 7/6/2021. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)” [grifos acrescidos]. 
 
“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. REVISÃO 
DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO 
NA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO DEMONSTRADA. CRISE 
ECONÔMICA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. REDUÇÃO A PATAMAR 
MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A revisão 
dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação 
financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar 
exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado 

                                                           
45
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(art. 1.699 do Código Civil).  2. Para a fixação dos alimentos, 
consideram-se a possibilidade do alimentante e a necessidade do 
alimentando, nos termos do art. 1694, §1º, do Código Civil. 3. O dever 
de sustentar os filhos é de ambos os pais e não pode ser atribuído a 
apenas um deles, independente da situação conjugal, consoante 
previsão expressa nos arts. 229 da CR/88 e 1.634 do Código Civil. 4. 
Durante período excepcional de pandemia da Covid-19, o peso 
das medidas governamentais de contenção da doença deve ser 
suportado por todos. 5. O atual cenário econômico, que afeta 
ambos os genitores, não é situação suficiente para reduzir a 
obrigação alimentar a percentual mínimo, por se tratar de 
condição transitória, sobretudo no caso de pessoa saudável em 
plena capacidade laborativa. 6. Apelação conhecida e não provida. 
(Acórdão 1291776, 07086763420188070020, Relator: Robson 
Teixeira de Freitas, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, 
publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)” 
[grifos acrescidos]. 
 
 

Dessa maneira, esclarece-se que para consecução da revisão de 

alimentos deve haver plena comprovação da diminuição da condição financeira 

do alimentante no caso concreto, não podendo ser utilizado o argumento 

genérico e abrangente da pandemia por Covid-19 como única justificativa, 

inclusive, pois em várias situações durante a pandemia se verificou o aumento 

de vários gastos (v. g. água, luz, internet), porém, em outra esteira, a redução 

de outras despesas não essenciais46, gerando, em algumas ocasiões, uma 

situação de economia. 

 

Portanto, quando verificada uma real alteração na mudança das 

condições financeiras do alimentante, há de ser reconhecida a revisão dos 

valores estabelecidos a título de pensão alimentícia, revolvendo-nos aos 

princípios da possibilidade e da proporcionalidade, porquanto o alimentante 

não pode ser colocado em situação de extrema pobreza e impossibilidade de 

arcar com as próprias despesas em relação ao alimentando47. 
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Todavia, deve o i. magistrado se atentar para não deixar desprovido e 

em situação de risco aquele alimentando em face do qual está sendo revista a 

pensão alimentícia, sempre observando a sua necessidade e a razoabilidade 

da prestação alimentar, sob pena de colocá-lo à mercê da própria sorte.  

 

Nesse momento, é importante abrir parêntese para registrar que, se 

caso em que há interesse de criança e adolescente, deve-se sempre buscar o 

seu melhor interesse, uma vez que o dever de cuidado e manutenção deve ser 

perseguido tanto pelo Estado, quanto por toda a população, nos termos do 

artigo 4ª do Estatuto da Criança e do Adolescente48. 

 

Com essas considerações, conclui-se que a crise instaurada pela 

pandemia atingiu uma grande parte da população brasileira, incorrendo em 

uma enxurrada de ações judiciais visando a revisão e exoneração de 

alimentos. Não obstante, o simples argumento acerca da pandemia e seus 

reflexos econômicos de maneira genérica não possui o condão de escusar o 

alimentante da sua obrigação, devendo haver comprovação concreta da sua 

diminuição da capacidade financeira e consequente redução da possibilidade 

em prover os alimentos. 

 

De toda sorte, ainda que demonstrada a existência de elementos 

capazes de alterar a obrigação alimentar, tem-se que eventual redução deverá 

ser realizada de maneira proporcional e razoável a fim de evitar o 

desprovimento do alimentado, sob pena de atentar a dignidade da pessoa 

                                                                                                                                                                          
de Covid-19, bem como o demonstrado superendividamento, são circunstâncias que justificam 
a redução da verba alimentar provisória, a fim de adequar as necessidades dos filhos à 
capacidade econômica do genitor, em acordo com o disposto no artigo 1.694 e seguintes, do 
Código de Processo Civil. (Acórdão 1321591, 07216162320208070000, Relator: ESDRAS 
NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.:  
Sem Página Cadastrada.) 
48

  Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.  
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humana.  
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O DIREITO CONSTITUCIONAL À CONVIVÊNCIA FAMILIAR E A DOUTRINA 

DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:  

Como compatibilizá-los em um momento pandêmico? 

 

Maria Amélia C. Pinheiro Sampaio49 

 

 1. INTRODUÇÃO 

 

Em 31 de dezembro de 201950, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) recebia um comunicado do governo da China sobre um surto de 

“pneumonia de causa desconhecida”, em Wuhan. Inicialmente, os países 

trataram a questão sanitária como algo isolado no âmbito do país chinês, até 

que em 11 de março de 2020, a OMS declarou oficialmente a existência de 

uma pandemia. 

 

No mesmo mês, já com a confirmação dos primeiros casos no território 

brasileiro, o Brasil iniciou as medidas de isolamento social na tentativa de 

contenção da propagação do vírus causador da COVID-19, produzindo 

diferentes consequências em todas as esferas da vida social, afetiva e familiar. 

 

As recomendações sanitárias implicaram no fechamento de escolas, na 

redução da mobilidade e do deslocamento das pessoas apenas para a 

realização de atividades essenciais, dando preferência ao desempenho virtual 

das ações cotidianas. A casa tornou-se o locus base para o a realização de 

quase todas as funções (trabalho, escola, lazer e relacionamento afetivo). 

 

                                                           
49

 Advogada, especialista em Direito de Família e Direito das Sucessões pela PUC/SP, 
especialista em Direito Processual Civil pelo IDP/DF, bacharel em Direito pela UnB. 
50

 CARBINATTO, Bruno. Há um ano, a Covid-19 era identificada. Veja o que aconteceu 
desde então – mês a mês. 31 de dezembro de 2020. Disponível em: 
https://super.abril.com.br/sociedade/ha-um-ano-a-covid-19-era-identificada-veja-o-que-
aconteceu-desde-entao-mes-a-mes/.  

https://super.abril.com.br/sociedade/ha-um-ano-a-covid-19-era-identificada-veja-o-que-aconteceu-desde-entao-mes-a-mes/
https://super.abril.com.br/sociedade/ha-um-ano-a-covid-19-era-identificada-veja-o-que-aconteceu-desde-entao-mes-a-mes/
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O funcionamento do sistema judicial também foi fortemente impactado. 

Se anteriormente desempenhava suas atividades essencialmente em formato 

presencial, todos os atos migraram para o mundo virtual (Resolução no 

313/CNJ). Significando em alguns Tribunais, como o caso do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, na interrupção das atividades de escuta 

da criança e do adolescente pelo serviço de psicossocial forense para a 

preservação de seus servidores e dos assistidos51. 

 

No campo do Direito das Famílias certamente a pandemia e as 

medidas de isolamento representariam expressivas modificações. Talvez um 

dos ramos jurídicos em que as consequências da suspensão das atividades 

presenciais tiveram maior impacto. 

 

A família é o principal local de desenvolvimento da personalidade e da 

dignidade das pessoas e do campo das relações afetivas52. Se anteriormente, 

as decisões pautavam-se na busca por uma divisão equânime do tempo de 

contato físico dos filhos de pais separados com os seus genitores e no 

compartilhamento das responsabilizações, o distanciamento impôs que se 

repensassem os formatos adotados para os regimes de guarda e de 

convivência familiar presencial, por meio do uso de instrumentos alternativos 

que garantissem a manutenção dos vínculos afetivos. 

 

Não tardou para o Judiciário ser provocado a responder às ações 

envolvendo pedidos de modificação do regime de convívio para a sua 

adequação à nova realidade social. Em um momento de significativas 

incertezas e desafios para as famílias brasileiras com reflexos na saúde da 

coletividade, a suspensão provisória do convívio físico parecia ser uma 

tendência53. 

                                                           
51

 Portaria conjunta nº 33, de 20.03.2020, do TJDFT 
52

 PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Princípios fundamentais norteadores do Direito de 
Família. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016b., p. 151. 
53

 SCHREIBER, Anderson. O negacionismo no Direito de Família. Disponível em: 
http://genjuridico.com.br/2021/05/11/negacionismo-no-direito-de-familia/. 

http://genjuridico.com.br/2021/05/11/negacionismo-no-direito-de-familia/
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Esse parecia ser o encaminhamento correto a ser dado conforme 

avaliou Fernanda Tartuce e Simone Tassinari: “Em cenários preocupantes, em 

dúvidas a prioridade de ser contemplar a saúde de crianças, adolescentes e 

idosos54.”. Todos os ajustes temporários que representassem a redução da 

circulação e as chances de exposição ao vírus, inclusive no campo do direito 

das famílias, deveriam ser seguidos, em especial por serem soluções perenes 

para um momento que exigia encaminhamentos para a resolução célere da 

crise sanitária instaurada55. 

 

Conforme José Fernando Simão56  era o início de um tempo de 

escolhas trágicas, em que as soluções envolveriam um jogo perde-perde.  

 

Passados meses sem que uma perspectiva para o retorno à realidade 

existente antes de março de 2020, surgiram os questionamentos sobre como 

garantir o direito da criança e do adolescente de conviver com as duas figuras 

parentais e manter a sua integridade física. Necessária a criação de critérios 

hermenêuticos para a flexibilização do direito da criança e do adolescente ao 

convívio familiar, sem uma aplicação absoluta da suspensão em prol dos 

interesses dos menores57. 

                                                           
54

 TARTUCE, Fernanda. TASSINARI, Simone. Exigências de maior responsabilidade parental e 
ajustes sobre convivência familiar no contexto da pandemia. In: MATOS, Ana Carla Harmatiuk 
et al. Coronavírus: impactos no Direito de Família e Sucessões. Idaiatuba, SP: Editora 
Foco, 2020. 163-173, p. 167. 
55

 Nesse sentido foi uma decisão do TJSP amplamente divulgada que envolveu a suspensão 
temporária da convivência do pai (piloto de avião) com a sua filha, tendo em vista o fato de a 
profissão do genitor aumentar os riscos de contaminação da criança (1014033-
60.2018.8.26.0482, Relator: Juiz Eduardo Gesse, Data da decisão: 18/03/2020,TJ-SP). 
56

 SIMÃO, José Fernando. Direito de família em tempos de pandemia: hora de escolhas 
tragicas. Uma reflexão de 7 de abril de 2020. MATOS, Ana Carla Harmatiuk et al. Coronavírus: 
impactos no Direito de Família e Sucessões. Idaiatuba, SP: Editora Foco, 2020. 3-32, p. 6. 
57

 “A rigor, o fato de a guarda dos filhos ser unilateral ou compartilhada não interfere no 
momento de se estabelecer a suspensão das visitas. Percebe-se que a real intervenção dos 
pais na vida da criança para o estabelecimento de novo modelo de convivência não tem o 
mesmo peso. Há hipóteses em que a suspensão do convívio físico pode ser realmente 
necessária. No entanto, nota-se ser essa a tendencia motivada pela pandemia, 
independentemente da análise do seu impacto concreto na realidade da família específica, cuja 
valoração se mostra fundamental para a busca de condições efetivas de compartilhamento que 
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Como seria possível compatibilizar o direito dos filhos de manterem o 

vínculo com as duas figuras parentais (e com as famílias extensivas) e o direito 

da coletividade e desses mesmos filhos de terem a saúde protegida? 

 

A doutrina envolveu-se na discussão sobre o tema, apresentando 

propostas de esquemas de convívio que compensassem a ausência do contato 

físico e, ao mesmo tempo, garantissem a redução dos deslocamentos. 

 

A convivência pelos mecanismos virtuais, como videochamadas, seria 

uma outra forma pensada, em situações extremas que exigiriam a suspensão 

da presença física, para minimizar o prolongamento da distância física, mas 

como realizar tais chamadas em crianças pequenas que não possuem a 

maturidade cognitiva suficiente para terem uma rotina na frente de celulares e 

afins?  

 

Na proposta de uma compensação que atendesse às necessidades 

sanitárias, surgiram os encaminhamentos para que o período pandêmico de 

aulas remotas fosse tratado como regime de férias escolares com os menores 

permanecendo por períodos alternados de quinze dias na casa dos genitores. 

No entanto, seria o regime alternado de férias longos meses a fio o mais 

conveniente para os interesses dos menores envolvidos? 

 

Nesse cenário do improvável e incerto, propõe-se discorrer nesse 

artigo sobre as avaliações que devem ser feitas para harmonizar as 

necessidades psicológicas e físicas da criança e do adolescente? 

 

 2. A DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE. O DIREITO À CONVIVÊNCIA FAMILIAR 

 
                                                                                                                                                                          
sejam viáveis e estejam de acordo com os interesses da criança.” (TEPEDINO. TEIXEIRA, 
2020. Pp. 29). 
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A partir do texto da Convenção sobre os Direitos das Crianças58 da 

Assembleia Geral da ONU (1989), incorporou-se o entendimento de que as 

crianças e os adolescentes são sujeitos de direito em desenvolvimento. Se 

outrora os menores recebiam tratamento de pessoas a quem competiria o 

cumprimento das determinações do então detentor do pátrio poder, com a 

mudança de paradigma, hoje crianças e adolescentes estão no centro da 

unidade familiar como pessoas com direitos próprios a serem tutelados. 

 

Na condição de pessoas em desenvolvimento e, portanto, em situação 

de fragilidade e vulnerabilidade, a tutela de seus direitos deveria receber 

tratamento prioritário e absoluto. De acordo com Melissa Telles Barufi, em 

razão da condição de vulnerabilidade, passou-se a adotar diretrizes para uma 

proteção especial com uma abordagem mais abrangente e efetiva para a 

garantia do crescimento pleno59. 

 

Com a entrada em vigor do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 

no 8.069, de 13.07.1990), a doutrina da proteção integral da criança consolidou-

se no sistema jurídico brasileiro de forma expressaº60. Desde então, é dever da 

família, da comunidade da sociedade e do poder público assegurar que os 

menores recebam tratamento prioritário que lhes permita o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade. 

 

Em todos os casos que envolvam a tutela de direito de menores, o 

princípio da proteção integral da criança e do adolescente teria que ser a base 

                                                           
58

 Artigo 18. (...) 
§1. Os Estados Membros envidarão os maiores esforços para assegurar o reconhecimento do 
princípio de que ambos os pais têm responsabilidades comuns na educação e 
desenvolvimento da criança. Os pais e, quando for o caso, os representantes legais têm a 
responsabilidade primordial pela educação e pelo desenvolvimento da criança. Os interesses 
superiores da criança constituirão sua preocupação básica. 
59

 BARUFI, Melissa Telles. O ato de perdão é personalíssimo. In: SILVA, Alan Martins Ribeiro 
da (Org.). A morte inventada: alienação parental em ensaios e vozes. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 80 
60

 Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
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para as decisões. Compreendendo a atenção ao “interesse dos menores de 

idade é cuidar de sua boa formação moral, social, relacional e psíquica. É 

preservar sua saúde mental, estrutura emocional e convívio social.”61. 

 

Na mesma linha, as alterações ao texto da Constituição da República 

Federativa do Brasil62 em seus atuais artigos 6º e 227, conferiram força 

constitucional à infância, como direito social. 

 

Assim, como destaca Josiane Rose Petry Veronese63 (2019), fixou-se a 

base principiológica de que só seria possível garantir à proteção da criança e 

do adolescente se todo o seu conjunto de direitos, necessários ao seu total 

desenvolvimento, fosse respeitado. Não sendo possível pensar em uma 

proteção isolada, sob pena de não se assegurar uma proteção especial, 

diferenciada e integral aos infantes. 

 

Com essa ótica em tela, as relações parentais também sofreram 

transformações e no Código Civil de 2002, abandonou-se a antiga ideia do 

pátrio poder na relação dos genitores com seus filhos para a percepção de uma 

autoridade parental. A criança e o adolescente, como sujeitos de direito ativos 

na própria educação, têm os pais como figuras de auxílio na formação de suas 

personalidades e garantia das suas dignidades pela participação no processo 

de assistência, criação e educação64. 
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 PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Princípios fundamentais norteadores do Direito de 
Família. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016b, p. 151. 
62

 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
63

 VERONESE, Josiane Rose Petry. Convenção sobre os direitos da criança: 30 anos. 
Salvador: JusPodivm, 2019. 
64

 “Para concretizar esse objetivo, criação e educação devem ser feitas de forma a viabilizar 
aos filhos o alcance da autonomia responsável, através da efetivação do processo educacional. 
Por ter esse perfil dinâmico, que permite gradações, deve ser adequar as vicissitudes, às 
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No exercício da autoridade parental cabe aos pais, não mais um poder-

sujeição, e sim de proteção e auxílio na formação e construção da 

personalidade de seus filhos, em um reflexo da teoria funcionalista das normas 

de direito de família65. 

 

Nesse exercício do poder-dever da autoridade parental e na aplicação 

da disciplina da proteção integral da criança, passou-se a entender que aos 

menores deveria ser garantido o direito constitucional à convivência familiar e 

comunitária, previsto expressamente no texto constitucional. Não mais somente 

como um direito dos pais em face dos filhos, mas principalmente como um 

direito destes de possuírem os genitores participando ativamente da formação, 

criação e educação da prole.  

 

No centro do direito das famílias, desse modo, as decisões judiciais e 

os acordos envolvendo a guarda dos filhos menores foram evoluindo para 

adotar o princípio constitucional da convivência familiar como o exercício de 

uma função no interesse do menor, por ser um sujeito de direitos em condição 

peculiar de desenvolvimento66.  

 

O direito à convivência familiar e comunitária no âmbito do direito da 

criança e do adolescente transmudou-se no direito dos menores de conviverem 

com suas figuras parentais e com a família extensiva (o anteriormente 

conhecido como direito de “visitas”). O convívio seria o meio a permitir a 

solidificação dos laços afetivos e reforça os vínculos com a família materna e 

paterna. 

                                                                                                                                                                          
peculiaridades e ao estágio de desenvolvimento da criança e do adolescente, de modo a evitar 
a necessidade da intensificação ou do recuo do múnus da autoridade parental. Propiciar ao 
filho sua autonomia responsável equivale a respeitar o processo de aquisição de discernimento 
e de maturação do menor, de modo que, paulatinamente, ele tenha condições de fazer 
escolhas sozinho. Assim, na medida em que este processo se intensifica, é possível o 
exercício dos direitos fundamentais de forma mais ampla, diminuindo-se, proporcionalmente, o 
raio de aplicações do poder familiar.” (TEPEDINO, TEIXEIRA, 2020. P. 290) 
65

 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias, 5ª ed., São Paulo: RT, 2009, p. 384. 
66

 LÔBO, Paulo. Direito Civil: Famílias. Vol. 5. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p.77. 



 
 

 

63 

 

 

Conforme Conrado Paulino da Rosa: “Conviver é tratar diariamente, 

coexistir, criar, cultivar e manter vínculos afetivos, essenciais para o 

desenvolvimento sadio das crianças.”67.  

 

Associou-se ao dever de se preservar o direito à convivência familiar 

ao senso comum teórico6869 pela busca por uma divisão equilibrada do convívio 

dos filhos com seus genitores70, só se restringindo a presença física dos pais 

se existentes comprovadas e robustas condutas desabonadoras dos pais71. 

Posicionamento que, em 2014, com a Lei 13.058/2014 foi incluído no art. 

1.583, parágrafo 2º72 do CC/2002 ao prever que a guarda compartilhada como 

a modalidade prioritária a ser adotada e a divisão equânime do regime de 

convívio dos filhos de pais separados com seus genitores. 

 

As decisões judiciais e os posicionamentos da doutrina em torno da 

convivência familiar, portanto, seguiam a linha da busca de um equilíbrio no 

tempo e de uma participação ativa das figuras parentais na criação dos filhos. 

Sendo dado o tratamento de direito a ser tutelado com prioridade e almejado 

no âmbito das famílias, como mecanismo garantidor da plena formação do 

indivíduo73. 

                                                           
67

 ROSA, Conrado Paulino da. Curso de direito de família contemporâneo. 4ª ed. Salvador: 
JusPODIVM, 2018b, p. 443. 
68

 WARAT, Luís Alberto. Epistemologia e o ensino do direito: o sonho acabou. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2004. 
69

 Sobre o debate acerca da divisão equilibrada da convivência dos pais separados com seus 
filhos menores, vigora o entendimento de que não se trata de um rateio igual e exato de tempo 
entre o par-parental, e sim uma proporcionalidade que garanta que os dois participem dos 
cuidados da prole de modo equilibrado. A propósito é o Enunciado 606 da VII Jornada de 
Direito Civil: “O tempo de convívio com os filhos "de forma equilibrada com a mãe e com o pai" 
deve ser entendido como divisão proporcional de tempo, da forma que cada genitor possa se 
ocupar dos cuidados pertinentes ao filho, em razão das peculiaridades da vida privada de cada 
um.” Disponível em https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/842 
 

71
 PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Princípios fundamentais norteadores do Direito de 

Família. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016b, p. 160.  
72

 Art. 1.583.  A guarda será unilateral ou compartilhada. (...) § 2 
o 
Na guarda compartilhada, o 

tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma equilibrada com a mãe e com o pai, 
sempre tendo em vista as condições fáticas e os interesses dos filhos. 
73

 Nesse ponto há que se trazer a ressalva de Maria Clara Sottomayor ao destacar que o 
centro da relação parental deve estar atrelado ao desenvolvimento da personalidade e do 
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 3. COMO COMPATIBILIZAR OS PRINCÍPIOS: 

DIREITO À SAÚDE X DIREITO AO CONVÍVIO FAMILIAR 

 

A explosão da pandemia trouxe à tona do debate sobre os regimes de 

guarda e de convivência frente ao senso comum teórico de que convivência 

adequada para criança e adolescente significaria a ampliação e divisão 

equilibrada do convívio familiar presencial. 

 

Como garantir que a criança e o adolescente convivessem amplamente 

com as duas figuras parentais, sempre que ausentes condutas desabonadoras 

por parte de um dos pares, e ao mesmo tempo tivessem a saúde física 

preservada? Além disso, e não menos importante, como criar um sistema de 

convívio que não gerasse deslocamentos e impactasse a coletividade no meio 

da crise sanitária que exige que medidas de isolamento social sejam adotadas 

para a contenção da pandemia? 

 

Em um primeiro momento, o Judiciário foi cauteloso e proferiu decisões 

suspendendo a convivência física diante da dúvida quanto à garantia da 

integridade da saúde da prole e em prol da coletividade. Em aplicação das 

disposições do art. 1.58674 do Código Civil, os convívios físicos foram trocados 

pelos virtuais ou foram estabelecidas convivências em regime analógico ao de 

férias, com a alternância quinzenal das residências. 

 

Não obstante, passados alguns meses da pandemia sem mudanças de 

perspectivas promissoras na ótica sanitária, surgiram os questionamentos 

                                                                                                                                                                          
direito ao livre desenvolvimento dos menores, que pode não estar representado na imposição 
da convivência com um genitor que o infante rejeite. SOTTOMAYOR acredita que em situações 
de divórcio, o bem maior a ser tutelado para a prole não é o da ampla convivência, e sim o da 
proteção da criança de situações conflituosas entre os genitores, que pode não ser efetivado, 
em alguns casos, pela imposição da ampla convivência. (SOTTOMAYOR, 2014). 
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 Art. 1.586. Havendo motivos graves, poderá o juiz, em qualquer caso, a bem dos filhos, 
regular de maneira diferente da estabelecida nos artigos antecedentes a situação deles para 
com os pais. 
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sobre os prejuízos aos filhos e aos pais no prolongamento da suspensão. Se a 

permanência da convivência física familiar poderia ocorrer sem comprometer a 

integridade física do infante, com a observância de todas as orientações da 

OMS, por qual razão a pandemia deveria alterar um regime de convívio e de 

guarda judicialmente estabelecido após o exame detalhado e minucioso do 

núcleo familiar? 

 

Concluiu-se que o excesso de zelo, por si só, não poderia ser 

fundamento para a limitação ao direito constitucional ao convívio familiar e que 

a pandemia deveria ser tratada como uma restrição excepcional, sempre 

sopesando o caso concreto. O direito da criança e do adolescente não poderia 

ser restringido ao direito à saúde, devendo considerar todos os direitos, dentre 

eles o da convivência familiar, indispensável para o desenvolvimento dos laços 

de afeto e de afinidade. 

 

Diante do impasse e da ausência de normas regulamentadoras para 

um momento tão excepcional e imprevisível, a solução foi a adoção de critérios 

hermenêuticos que permitissem a equalização do direito da criança e do 

adolescente ao convívio familiar e o direito à sua proteção integral. A 

perspectiva da técnica da ponderação e do princípio da proporcionalidade para 

o exame dos princípios em coalização foi adotada para que se pensasse a 

formatação que melhor atenderia aos interesses dos menores no caso concreto 

posto em exame75. 

 

De acordo com Fernanda Tartuce e Simone Tassarini: 

 
“[...] os valores essenciais “saúde” e “convivência familiar” figuram em 
um conflito aparente e prático. Sabe-se que “nenhum direito 
fundamental deve se sobrepor totalmente a outro”, devendo sempre 
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“ser buscada uma solução que, na medida do possível, respeite 
ambos os direitos.””

76
  

 

A partir do juízo de ponderação entre os princípios, o caminho seguido 

pelos Tribunais brasileiros foi o da excepcionalização das suspensões e 

mudanças do regime de convívio. Partiu-se do pressuposto de que a 

preservação da rotina da criança, em tempos de decisões difíceis com a 

interrupção do convívio social escolar presencial, seria o mais adequado ao 

melhor interesse do menor, sempre que o caso concreto o permitisse77. Não 

era possível supor que o isolamento social implicasse na modificação 

automática e imediata dos acordos de convivência existentes. 

 

Com essas conclusões, observou-se uma tendência em âmbito judicial 

e doutrinário pelo uso de critérios similares para a avaliação sobre os pedidos 

afetos à guarda e à convivência. Seriam considerados, como principais fatores: 

o risco a que o menor poderia ser submetido com o deslocamento para a 

convivência; se a profissão exercida pelo genitor não residente com a criança 

poderia aumentar os riscos de contaminação do menor e da família extensiva; 

as condições de saúde do menor e da família extensiva que reside com a 

criança (por exemplo, se pertencem ao grupo de risco para a doença). 

 

Se na ponderação entre esses critérios, os riscos à saúde não fossem 

superiores as vantagens da manutenção do contato físico, inclinou-se pela 

manutenção do convívio presencial com as duas figuras parentais.  
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Outro aspecto, igualmente preocupante, que passou a ser considerado 

como critério de avaliação estava na própria postura dos genitores frente ao 

momento sanitário foi a “patologia” do negacionismo78. 

 

As condutas negacionistas adotadas por alguns genitores, rejeitando a 

gravidade dos acontecimentos e se esquivando do cumprimento das medidas 

sanitárias passaram a ser consideradas como fundamento para a cessação do 

contato físico, sob pena haver uma complacência com o abuso do direito. 

Nessas circunstâncias, diante da existência de postura abusiva e irresponsável 

no exercício do poder parental, por expor desnecessariamente a saúde do 

menor79, caberia ao Judiciário optar pela interrupção da convivência presencial. 

 

Apesar de toda a tentativa da criação de critérios mínimos para o juízo 

de ponderação e o uso do bom senso, vigorou nas decisões judiciais e nas 

soluções apresentadas pela doutrina propostas que não partiram da escuta dos 

principais envolvidos no debate: os menores. Os encaminhamentos partiram do 

senso comum teórico de que o melhor interesse da criança e do adolescente 

impunha compensações para a ausência física e para tal a busca deveria ser 

por contrapartidas para o tempo de convívio presencial perdido. 
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A convivência pelos mecanismos virtuais (como videochamadas) foi um 

dos formatos de compensação adotados pelos Tribunais nas decisões sobre o 

assunto, como forma de minimizar o prolongamento da distância física. Não se 

pensou, entretanto, sobre a sua inviabilidade para crianças pequenas que não 

possuem a maturidade cognitiva suficiente para terem uma rotina na frente de 

celulares e afins.  

 

Não se avaliou a carga mental criada para o genitor detentor do lar de 

referência (geralmente as mães) por terem que assegurar que os filhos 

permaneçam na frente da tela para falar com o outro genitor (muitas vezes em 

sofrimento), sob pena de responderem por multas ou ameaças de alteração da 

guarda. Nem foram as decisões judiciais beberem da fonte da psicologia para 

avaliar se o convívio virtual, em todas as idades da criança e do adolescente, 

seria o instrumento mais hábil e adequado para a criação ou manutenção dos 

vínculos de afetividade. 

 

A segunda solução pensada – considerar o isolamento social como 

período de férias escolares, com o revezamento quinzenal dos lares – 

excepcionalizou a aplicação da guarda alternada, modalidade não 

recepcionada no ordenamento jurídico brasileiro. Novamente, não foram 

considerados os impactos emocionais e a capacidade cognitiva da criança para 

de forma abrupta passar ao regime de convívio alternado80. Nem nos reflexos 
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que a formatação representaria aos próprios genitores na administração por 

dias seguidos e prolongados das atividades profissionais, escolares e da casa, 

tendo em vista que nenhum dos sujeitos envolvidos encontrava-se em férias. 

 

Se antes da pandemia as decisões judiciais demonstravam resistência 

a um regime alternado de convívio, sempre partindo da avaliação da psicologia 

de que a dita modalidade não atendida aos melhores interesses de crianças e 

adolescentes, parece que o momento sanitário fez o entendimento mudar. Com 

a visão consolidada em âmbito jurídico de que a prevalência de um tempo 

equânime de convívio entre os genitores seria sempre o mais benéfico ao 

pleno desenvolvimento da prole, os caminhos traçados pela psicologia sobre a 

alternância de lares foram ignorados. 

 

A capacidade emocional do menor para permanecer a cada quinze 

dias com uma rotina diferente ou por longo período fora de sua residência base 

associada ao sofrimento e as incertezas da pandemia, que afetam os menores 

tanto quanto aos adultos no cenário mundial atual, acabou não sendo avaliada 

nessa busca incessável de compensações de dias de convivência física. 

 

Sem a participação ativa do psicossocial, as crianças e os 

adolescentes pararam de ser escutados, retornando-se a uma ideia de 

desempenho de um pátrio-poder, em que os menores seriam quase objetos a 

cumprirem as decisões judiciais81. 

 

No âmbito da Doutrina da proteção integral da criança, a Convenção 

Internacional do Direito da Criança garantiu às crianças o direito de formular a 

própria opinião e expressá-la livremente, observada a sua capacidade e o seu 

discernimento e a sua maturidade. Dentro desse direito, estariam as decisões 
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afetas ao domicílio e ao convívio82, o momento pandêmico não poderia ser 

considerado como fundamento para a suspensão desse salutar e 

imprescindível direito. 

 

De acordo com as psicólogas Artenira Silva e Gabriella Barbosa, a 

desconsideração da autonomia dos menores retira-lhes um direito fundamental 

e afeta a eficácia das decisões adotadas83: 

 

“A complexidade efervescente nas relações socioafetivas em 
demandas familiares se vê amplificada quando da determinação da 
guarda de crianças e adolescentes, uma vez que a determinação de 
quem dos genitores, de que modo e onde passarão seu tempo com 
os filhos, altera significativamente sua rotina e, consequentemente, o 
desenvolvimento psicossocial daqueles que são prioridade absoluta 
do Estado juiz. A desconsideração nas varas de família da autonomia 
daqueles albergados pelo ECA e tutelados pelo princípio do melhor 
interesse, ao silenciá-los, acaba por lhes retirar também seu 
protagonismo nas escolhas as quais são capazes de dar opinião e 
imitir juízos. 
 
Ouvir a criança e o adolescente acerca de como prefere que a guarda 
seja distribuída só tende a acrescentar aos jurisdicionados – que 
estarão inseridos em relações familiares mais saudáveis e sofrendo 
menos com os impactos negativos da dissolução conjugal dos pais –, 
assim também revestirá as já complexas decisões judiciais sobre o 
tema de mais eficácia, com a colheita de mais informações acerca de 
cada caso concreto, possibilitando que a proteção integral das 
crianças e adolescentes seja efetivamente alcançada e seu caráter 
de pessoa em desenvolvimento respeitado.". 

No uso do princípio do melhor interesse da criança, os magistrados 

passaram a valer-se do poder de valoração dos fatos, aberto às convicções 

pessoais e aos preconceitos internos, sem considerar os aspectos 

socioculturais das partes envolvidas no processo84. 
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Apesar de serem decisões em que o conhecimento interdisciplinar era 

essencial para qualquer conclusão8586, com a suspensão dos atendimentos 

psicossociais, os aspectos emocionais e a maturidade dos menores envolvidos 

no caso examinado acabaram sendo desconsiderados. Restando às decisões 

a falsa ideia de autonomia do direito e a busca por um senso comum, que 

muitas vezes não garante a proteção integral de crianças e adolescentes, por 

não terem a sua autonomia respeitada para participarem do processo de 

avaliação e de escuta sobre decisão que afeta diretamente sua rotina e o 

desenvolvimento biopsicossocial. 

 

 4. CONCLUSÃO 

 

As alterações no regime de convívio e nas modalidades de guarda 

devem ser adotadas em caráter excepcional, sempre que os interesses de 

criança e adolescentes indiquem que as modificações sejam necessárias para 

que o conjunto de seus direitos seja tutelado de forma absoluta. 

 

Em tempo de soluções difíceis, em que cabe aos operadores do 

sistema judicial cabe pensar em alternativas para um momento que a 

sociedade jamais esperou viver, não parece que o melhor encaminhamento 

passe pelo não atendimento à doutrina da proteção integral da criança e do 
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adolescente. É premente que as decisões que envolvam o assunto sejam 

adotadas não com base no senso comum teórico dos operadores do direito, 

mas com a participação ativa e interdisciplinar da psicologia e do serviço social. 

Momentos de crise não podem ser fundamento para que a transdisciplinaridade 

seja esquecida nas demandas de guarda e de convivência, adotando-se uma 

ideia de que na urgência haveria justificativa para uma autonomia do direito.  

 

Qualquer solução sobre o tema deve necessariamente passar pelo 

exame do melhor interesse da criança, não apenas considerando a situação 

presente e o caso concreto, mas o impacto que a decisão adotará terá no 

futuro do menor e no seu direito ao pleno e integral desenvolvimento. O exame 

está umbilicalmente ligado ao asseguramento de que criança e adolescente 

serão ouvidos e terão seus interesses manifestados e considerados com a 

atuação em conjunto e ativa dos profissionais do direito, da psicologia e do 

serviço social. 

 

Não há como se pensar em uma definição para o direito do menor à 

convivência familiar que não parta de seu ponto central: a criança e o 

adolescente. Soluções adotadas na perspectiva dos interesses dos genitores 

ou partindo de um senso comum teórico de uma divisão equilibrada de tempo a 

qualquer custo, descurando-se das necessidades da criança e do adolescente 

devem ser afastadas. 

 

A definição do melhor arranjo – especialmente em um momento de 

contextos graves de saúde mental provocados em que os sujeitos de direito 

estão envolvidos em consequência do prolongamento e das incertezas do 

momento pandêmico – passa pela verificação da dinâmica daquele núcleo 

familiar, as responsabilidades parentais e as disponibilidades, e, 

principalmente, a escuta e o atendimento aos interesses dos menores. 
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A APLICAÇÃO DA MEDIAÇÃO E DA CONCILIAÇÃO NO DIREITO DAS 

FAMÍLIAS E A PANDEMIA DO COVID-19 

 

Mariana Lima Menegaz87 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A OMS (Organização Mundial da Saúde)88 declarou, em março de 

2020, a pandemia do Covid-19, causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2). A 

pandemia vivenciada pelos indivíduos de todo o mundo inseriu novas 

situações, ainda não experimentadas, e, desse modo, fez-se necessário que a 

sociedade buscasse modificações e adaptações para vivenciar o período de 

pandemia, o que ocorreu também no contexto do direito das famílias e, em 

especial, na utilização dos mecanismos autocompositivos, como a mediação e 

a conciliação, para dirimir litígios familiares. 

 

Os mecanismos autocompositivos de solução de conflitos estão 

dispostos no Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015), na Resolução n. 

125/2010, do Conselho Nacional de Justiça, em lei específica, qual seja, a Lei 

da Mediação (Lei n. 13.140/2015), entre outros. O ordenamento jurídico 

brasileiro, que previa a utilização da conciliação, por exemplo, na Lei 9.099/95 

(Lei dos Juizados Especiais), estimula, cada vez mais, a aplicação de 

mecanismos que sejam alternativos ao processo judicial tradicionalmente 

utilizado.  
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Cumpre ressaltar que a cultura do litígio ainda é a predominante. Ante 

a pandemia do Covid-19, os Tribunais brasileiros suspenderam, por 

determinados períodos, os trâmites processuais, audiências presenciais foram 

canceladas, ou reagendadas para momento futuro, e novas situações foram 

apresentadas para os indivíduos. Ressalta-se que o isolamento social se fez, e 

ainda faz, necessário para controle da disseminação do vírus, o home office se 

tornou rotina, viagens previamente agendadas foram remarcadas, escolas e 

universidades suspenderam aulas, o que, consequentemente, contribuiu para 

que novas controvérsias no contexto do direito das famílias ocorressem.  

 

Assim, o presente trabalho possui o escopo de contribuir para reflexões 

sobre a utilização da mediação e da conciliação durante a pandemia, no âmbito 

específico citado alhures. Para tanto, foi realizado estudo bibliográfico sobre o 

tema e conclui-se que a mediação e a conciliação, no âmbito da pandemia, 

apresentaram notória importância, destacando a necessidade de que os 

indivíduos dialoguem e, em conjunto, exponham seus pensamentos, 

sentimentos e interesses, de modo que consigam construir, em cooperação, 

soluções para seus próprios conflitos. Percebe-se, nesse sentido, que a 

utilização desses mecanismos resulta ser de suma importância para as 

relações humanas, em especial, no contexto do direito das famílias. 

 

Por fim, imprescindível indicar que o presente artigo não possui a 

pretensão de esgotar o tema, posto que objetiva trazer breves reflexões e 

apontamentos sobre o assunto abordado e compreende-se ser necessário 

constante análise, teórica e prática, acerca dos conflitos familiares vivenciados 

durante a pandemia do Covid-19 e as contribuições que a utilização da 

mediação e da conciliação trazem para a solução de tais controvérsias. 

 

2. CONFLITOS E OS MECANISMOS ADEQUADOS PARA 

SOLUCIONÁ-LOS 
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A existência de conflitos é inerente às relações humanas. Conforme 

afirma Carlos Eduardo Vasconcelos89, não há possibilidade de que exista uma 

relação interpessoal que seja totalmente consensual, ainda que haja afinidade 

e afeto, é evidente que algum dissenso estará presente, em certo momento da 

relação.  

 

Desse modo, é imperioso compreender que as controvérsias são 

inevitáveis e, portanto, faz-se necessário o desenvolvimento de mecanismos 

para solucionar esses litígios.  

 

Nesse sentido, vários são os meios existentes, dentre eles, o 

mecanismo tradicionalmente utilizado, qual seja, o processo judicial90. Ele é um 

método heterocompositivo, em que o poder decisório é conferido ao julgador 

(Estado-juiz)91, que é o terceiro imparcial que julga o litígio. A decisão proferida 

define quem é a parte vencedora e quem é vencida, ainda que parcialmente. 

Assim, o princípio que prevalece é o do ganha-perde, analisando o conflito 

através da perspectiva do certo ou errado92.  

 

Nota-se, porém, que, ainda que o processo judicial seja finalizado, é 

possível que o conflito perdure para além do trâmite processual. Corrobora 

esse argumento, entendimento do professor Conrado Paulino da Rosa93, ao 

dispor que: 
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“A síndrome do perde-ganha dos tribunais provoca um verdadeiro 
desastre em uma família que se desfaz. Uma das provas de 
ineficiência do sistema contencioso é o ajuizamento de inúmeras e 
sucessivas (talvez, até, intermináveis) ações judiciais envolvendo a 
mesma entidade familiar, quando sua dissolução não tiver, como 
norte, meios que verdadeiramente possam terminar com o conflito.” 

 

Vislumbra-se, nesse sentido, que a cultura do litígio, também 

denominada de cultura da sentença, ainda é predominante para os indivíduos. 

Consoante última pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ)94, referente ao ano de 2019, o Poder Judiciário finalizou o ano com mais 

de 77 (setenta e sete) milhões de processos em tramitação, que ainda 

aguardavam solução definitiva95. Em algumas situações, o processo judicial é 

verificado como um mecanismo moroso, com custo mais elevado, quando 

comparado com outros, e que pode acarretar desgastes emocionais aos 

envolvidos. 

 

Cumpre ressaltar, que, ainda que presente a cultura do litígio, esforços 

são realizados rumo à cultura da pacificação96. Busca-se, portanto, 

compreender a necessidade da utilização de mecanismos que sejam mais 

adequados para dirimir cada conflito vivenciado. Desse modo, para 

determinados casos pode ser imprescindível o ajuizamento de ação judicial, 

entretanto, é possível que outras situações possam ser solucionadas através 

de mecanismos autocompositivos de solução de conflitos, como a mediação e 

a conciliação.  

 

3. A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO 
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Conforme citado alhures, há hipóteses em que o processo judicial é 

imprescindível para determinada situação conflituosa, contudo, existem litígios 

em que os próprios envolvidos no conflito podem dirimir as questões 

controvertidas, sem que haja necessidade de um terceiro imparcial para impor 

uma decisão.  

 

Dessa forma, salienta-se a importância de que toda a sociedade e, em 

especial, os profissionais que atuam na área do direito, conheçam sobre os 

mecanismos autocompositivos e analisem, em cada caso, qual o mecanismo 

mais adequado para ser utilizado. O Código de Ética e Disciplina da OAB, 

artigo 2º, parágrafo único, VI, dispõe que é dever do advogado estimular a 

conciliação, prevenindo, sempre que possível, a ocorrência de controvérsias. 

 

Dentre os mecanismos autocompositivos, cita-se a mediação e a 

conciliação. Conceitualmente, são mecanismos autocompositivos de solução 

de conflitos em que um terceiro imparcial, denominado de mediador ou 

conciliador, atua com o escopo de contribuir para a retomada do diálogo e, 

caso haja consenso, os envolvidos firmam um acordo sobre as questões 

conflitantes que foram solucionadas. 

 

Insta salientar que são mecanismos voluntários, assim, as partes 

somente permanecem na mediação e na conciliação, bem como apenas 

realizam o acordo, caso desejem, não havendo obrigatoriedade. Ademais, todo 

o procedimento é pautado pela oralidade e informalidade, o que contrapõe 

diretamente com o processo judicial.  

 

Desse modo, na mediação e na conciliação, os envolvidos são ouvidos, 

reforçando a escuta ativa, expressam seus pensamentos, sentimentos e 

buscam compreender os reais interesses, com foco nos interesses comuns, 

para que, caso possível, acordem sobre os pontos controvertidos.  
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Outra característica essencial desses mecanismos, que é disposto 

como princípio na Lei de Mediação (art. 2º, VII, Lei n. 13.140/15), é a 

confidencialidade. Nesse sentido, os envolvidos podem ficar à vontade para 

conversar sobre suas controvérsias e, principalmente, expor os sentimentos. 

Cumpre apenas indicar que os artigos 30 e 31, da Lei de Mediação, indicam 

exceções para o princípio da confidencialidade.  

 

A isonomia e a autonomia de vontade das partes pautam todo o 

procedimento da mediação e da conciliação e contribuem para que os 

mecanismos autocompositivos efetivem a retomada do diálogo, a atuação 

colaborativa e a busca pelo consenso.  

É imprescindível destacar que a mediação e a conciliação podem 

ocorrer de forma extrajudicial ou judicial, sendo que a Lei de Mediação dispõe 

sobre ambos nos artigos 21 e 24, respectivamente. 

 

Por fim, a doutrina compreende diferenciação entre a mediação e a 

conciliação, porém, tendo em vista que o escopo do presente artigo não versa 

sobre a análise pormenorizada dessa questão, cumpre apenas indicar o 

entendimento adotado sobre o tema.  

 

Verifica-se, primeiramente, que o terceiro imparcial, na mediação, é 

denominado de mediador, e, na conciliação, de conciliador. Na mediação, o 

tempo utilizado pelo mediador para compreender a complexidade da relação e 

dos conflitos que a permeiam é maior, além de que se faz necessário um 

conhecimento mais profundo sobre a inter-relação dos envolvidos.  Ressalta-se 

que a mediação não objetiva tão somente o acordo, mas atingir a satisfação 

nos interesses e necessidades dos mediandos97, e possibilitar a retomada do 

diálogo.  
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Segundo Adolfo Braga Neto98, sobre a mediação: 

 
“Parte-se do pressuposto da existência de dificuldades e limitações 
momentâneas das pessoas em administrar seus conflitos e como tal 
um terceiro poderá auxiliar na facilitação de sua gestão. Com isso, a 
referência deste método de resolução de conflitos é muito diferente 
da de outros instrumentos que facilmente são confundidos com ele 
como aconselhar [...] O mesmo raciocínio serve para assessorar.” 
 

Outrossim, no mesmo sentido, o Código de Processo Civil de 2015 

também difere os mecanismos no artigo 165, §§2º e 3º99, demonstrando que a 

conciliação é mais célere e é, geralmente, aplicada aos conflitos que não 

existem relações passadas, ou contínuas, entre os envolvidos100, sendo 

possível, inclusive, que o conciliador sugira soluções para o litígio, ao contrário 

da mediação. Reitera-se que o poder final de decisão é dos envolvidos.   

 

4. MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NO DIREITO DAS FAMÍLIAS 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

No contexto do direito das famílias, a retomada do diálogo, a 

colaboração entre os envolvidos no conflito e a construção de decisões 

conjuntas faz-se ainda mais necessária. O atual Código de Processo Civil, 

além de dispor sobre a audiência de conciliação e mediação (artigo 334), 
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dedicou espaço específico para os mecanismos autocompositivos no direito 

das famílias, a partir do artigo 693.  

 

Em razão da pandemia do Covid-19, novas experiências, ainda não 

vivenciadas, foram experimentadas pelos indivíduos, como o isolamento social, 

home office, comércios fechados, viagens e eventos cancelados, aulas 

escolares suspensas, além do aspecto psicológico, permeado pela insegurança 

e medo dessa patologia, até então desconhecida. 

 

Conforme ressalta Maíra Lopes de Castro, várias controvérsias no 

período da pandemia possuem como motivação algum “fator que foge da 

previsibilidade das partes, e que, por isso, gera impasse no momento de 

atribuição de responsabilidade.”101. Assim, os mecanismos autocompositivos, 

que têm como escopo principal a pacificação social, e que já eram utilizados 

pelos indivíduos, passaram a ser mais necessárias do que nunca. Habilidades 

negociais, envolvendo comunicação, empatia, comunicação não violenta102, 

inversão de papéis, identificação de reais interesses comuns e as 

necessidades entre os envolvidos foram, e são, imprescindíveis para colaborar 

na resolução de controvérsias vivenciadas desse período103. 

 

A mediação e a conciliação extrajudicial merecem destaque durante a 

pandemia, haja vista a contribuição para dirimir conflitos instaurados. Além 

disso, a mediação online, realizada por videoconferência, foi imprescindível 

para efetivar os mecanismos consensuais na pandemia. A utilização de tal 

ferramenta é autorizada no artigo 46, da Lei de Mediação: “A mediação poderá 
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ser feita pela internet ou por outro meio de comunicação que permita a 

transação à distância, desde que as partes estejam de acordo”.  

 

O isolamento social, imposto pela pandemia, fez com que as 

mediações e conciliações fossem, cada vez mais, adaptadas para o modelo de 

videoconferência, através da utilização de plataformas onlines confiáveis e 

seguras, bem como foi, e é, importante a capacitação dos profissionais104 para 

o conhecimento das ferramentas adotadas, bem como da teoria e da prática do 

mecanismo. Notório que todos os princípios aplicados às sessões presenciais, 

também são aplicados às sessões onlines, inclusive, e em especial, a 

confidencialidade.  

 

A fim de exemplificar, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e 

Territórios (TJDFT) realiza sessões de mediação e conciliação, por 

videoconferência, em conformidade com a Portaria Conjunta 52 de 08/05/2020, 

durante a pandemia105 e verificou um aumento crescente das sessões 

concretizadas106. Outrossim, Tribunais de todo o território brasileiro também 

realizam mediações e conciliações online, como forma de solucionar conflitos 

de maneira consensual e em seguimento à autonomia e vontade dos 

envolvidos. Assim, os mecanismos consensuais também tiveram destaque e 

foram adaptados para o período vivenciado, tanto no âmbito extrajudicial, 

quanto no judicial. Recorda-se que, durante o trâmite do processo judicial, é 
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possível que as partes realizem sessões de mediação e conciliação e 

solucionem o litígio através de acordo.  

 

Por fim, cumpre ressaltar a importância de que os profissionais do 

direito, em especial, os advogados, conheçam sobre os mecanismos 

consensuais de solução de conflitos. Como já indicado alhures, o litígio judicial 

e a decisão proferida pelo magistrado, em alguns casos, será imprescindível, 

entretanto, para outros, a mediação e a conciliação, ou demais mecanismos 

alternativos ao judicial, podem ser os mais adequados para aquela determina 

situação conflituosa. O advogado possui papel fundamental na contribuição 

para o esclarecimento das dúvidas acerca dos possíveis caminhos a serem 

trilhados, que podem envolver tanto o processo adversarial litigioso, quanto a 

solução pacifica dos litígios107, principalmente durante a pandemia do Covid-19, 

que coloca a sociedade em contato, diariamente, com o desconhecido, sendo 

necessário, portanto, a retomada do diálogo e a identificação dos interesses 

em comuns com os demais indivíduos. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O presente artigo elucidou que a existência de controvérsias é inerente 

ao ser humano e, portanto, não há como se relacionar sem haver dissenso, 

ainda que em raras vezes. Outrossim, a pandemia Covid-19 fez com que a 

sociedade experimentasse situações ainda não vivenciadas, fomentando novas 

preocupações e divergências. Nesse sentido, ferramentas são colocadas à 

disposição da sociedade para que os conflitos sejam solucionados. O 

mecanismo tradicionalmente utilizado é o processo judicial, entretanto, demais 

mecanismos, como os consensuais, em especial, a mediação e a conciliação, 

tem ganhado cada vez mais destaque.  

                                                           
107

 GERBASE, Ana. Conciliação e mediação pela via digital. Instituto Brasileiro de Direito de 
Família. 28 ago. 2020. Disponível em: 
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Conclui-se, assim, que a mediação e a conciliação são importantes 

mecanismos para dirimir conflitos, também durante a pandemia, em que 

mudanças ocorrem de maneira rápida e sem prévio aviso, além dos terríveis 

impactos emocionais, psicológicos e econômicos, o que ressalta a importância 

da empatia, da retomada do diálogo, da criatividade para gerar opções e da 

compreensão de que é imprescindível, para a vida em sociedade, que os 

indivíduos colaborem entre si, buscando seus interesses reais e necessidades, 

com foco na pacificação social. 
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