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ALTERNATIVAS DE ACESSO À JUSTIÇA EM TEMPOS DE PANDEMIA: 

POSSÍVEIS CAMINHOS APLICADOS AS MINORIAS  

ALTERNATIVES OF ACCESS TO JUSTICE IN PANDEMIC TIMES: POSSIBLE 

PATHS APPLIED TO MINORITIES 

Maria Isabela Cazão1 

 

RESUMO: O presente trabalho possui como objetivo demonstrar possíveis 
caminhos para o alcance do acesso à justiça frente as minorias. Como minorias 
entende-se a menor parcela de uma população que devido a posição em que 
ocupa com baixa representatividade pode ficar à mercê de injustiças. Essas 
minorias se apresentam em questões de gênero, raça e classe social. A 
problemática se estabelece principalmente ao relacionar o período de difícil 
enfrentamento contra a covid-19 em que não apenas o sistema de saúde está 
comprometido, mas também o sistema de justiça. São apresentadas soluções já 
existentes que podem auxiliar com a expansão do uso e alternativas propostas 
por meio de leis elaboradas pelo poder legislativo recentemente focadas para o 
campo econômico, da saúde e até mesmo da violência pública. Espera-se com 
a pesquisa que exista a ampliação da discussão e a interrelação entre o auxílio 
as minorias com base no que se obtém a partir dessa parcela da discussão a 
respeito do tema. O método utilizado foi o dedutivo por meio da pesquisa 
bibliográfica e jurisprudencial. 
 
Palavras-chave: baixa representatividade; covid-19; sistema de justiça. 
 
ABSTRACT: This paper aims to demonstrate possible ways to achieve access 
to justice for minorities. Minorities are understood to be the smallest part of a 
population that, due to the position it occupies with low representativeness, may 
be at the mercy of injustices. These minorities present themselves on issues of 
gender, race and social class. The problem is mainly established by relating the 
period of difficult confrontation against the covid-19 in which not only the health 
system is compromised, but also the justice system. Existing solutions are 
presented that can assist with the expansion of use and proposed alternatives 
through laws drawn up by the legislative branch recently focused on the 
economic, health and even public violence fields. It is hoped with the research 
that there will be an expansion of the discussion and the interrelation between 
aid to minorities based on what is obtained from this part of the discussion about 
the theme. The method used was deductive through bibliographic and 
jurisprudential research. 
 
Keywords: low representativeness; covid-19; justice system. 
 
 
 

                                                           
1 Discente do curso de Direito da Universidade Estadual de Londrina – UEL. E-mail: 
m.isabelacazao@uel.br. 
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INTRODUÇÃO 

Com o advento da pandemia da covid-19, inúmeras vulnerabilidades 

foram postas em xeque para a governança dos mais diversos países, 

principalmente aqueles considerados como subdesenvolvidos, classificação na 

qual o Brasil está inserido. A expressão vulnerabilidade se desmantela então, 

nas camadas da sociedade mais sensíveis as mudanças por apresentarem 

precariedade de recursos e de representatividade. 

No contexto de vulnerabilidades presentes no meio social, a não 

oportunização de possibilidades para todos os indivíduos seja no campo da 

saúde, da educação, da moradia ou do emprego, expressam a desigualdade 

populacional, a falta de equilíbrio e disparidades entre os cidadãos brasileiros. 

Logo, a estratificação da sociedade brasileira revela marcadores como 

de gênero, de raça e de classe. Essas minorias são as camadas mais afetadas 

pela pandemia com a falta de implementação de estratégias de melhorias de 

vida, condições de saúde, saneamento básico e, principalmente, acesso à 

justiça. A partir da concepção de gênero, revela-se o aumento da violência 

doméstica em tempos de isolamento social.  

Além do gênero, as possíveis soluções aqui expostas abrangem as 

demais minorias, o que qualifica e garante o tratamento da questão a partir da 

problemática das minorias no contexto de acesso a justiça. Desta forma, alinha-

se o conhecimento e a produção legislativa em busca de alternativas para o 

alcance de melhores condições de vida frente a desigualdade brasileira, seja ela 

de gênero, raça ou classe e a superação da problemática em evidência com a 

pandemia da covid-19. 

 

METODOLOGIA  

 Trata-se de um estudo com ênfase em publicações divulgadas por órgãos 

públicos como a rede pública de saúde, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), produções científicas relacionadas ao assunto, jurisprudência 

correlata e legislação elaborada, com fins de amparo e proteção as camadas 

mais vulneráveis da sociedade brasileira.  

No que diz respeito ao tipo de pesquisa, o presente estudo empregará a 

pesquisa documental e a bibliográfica. A primeira baseia-se na busca de fontes 

mais diversas e dispersas, sem que haja um tratamento analítico, como: jornais, 
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revistas, relatórios, estatísticas, documentos oficiais, cartas, filmes, fotos, 

relatórios, etc. Para Lakatos a pesquisa documental consiste na coleta de dados 

em fontes primárias, como documentos, arquivos particulares de instituições e 

fontes estatísticas que também compõem o trabalho. 

Não obstante, a pesquisa bibliográfica possui uma série de semelhanças 

com a documental. Porém, não se deve confundi-las, pois a diferença essencial 

consta justamente na natureza das fontes: enquanto a bibliográfica utiliza-se das 

contribuições de inúmeros autores, a documental se materializam no não 

recebimento de um tratamento analítico, momento no qual podem ser 

interpretadas de acordo com o objeto da pesquisa. 

A partir desta metodologia, o presente estudo partirá para a análise da 

ampliação da desigualdade perante as minorias exacerbadas com a pandemia 

global e focalizada a partir de alternativas concernentes que podem guiar novos 

caminhos também para solução perante os marcadores de gênero, raça e 

classe. 

 

O IMPACTO E AS ALTERNATIVAS PARA O ACESSO A DIREITOS POR 

MINORIAS 

O princípio da igualdade se espelha por dois âmbitos: frente ao legislador 

e o Poder Executivo, com a criação de leis que impedem tratamentos abusivos 

e desiguais, e, por outro, frente ao Poder Judiciário em sua aplicabilidade sem 

que seja estabelecida qualquer diferença entre os cidadãos aos quais a lei se 

destina. Com essa premissa, se desenvolve a discussão a seguir que estabelece 

como foco as minorias e, também, o espelho de tratamento a elas com questões 

relacionadas ao gênero frente a pandemia da covid-19. 

Com o crescimento exponencial dos casos da covid-19 no país, a reflexão 

sobre a vulnerabilidade de grupos específicos demonstra os impactos de 

diferentes formas na sociedade. A questão, portanto, ultrapassa o conceito de 

saúde pública e expõe o Estado com múltiplos fatores a serem levados em 

consideração que vão desde o campo econômico, da saúde e até mesmo da 

violência pública. 

 

REFLEXOS NO CAMPO ECONÔMICO 

Em relação ao domínio econômico, o que se tem sinalizado é uma 

possível recessão econômica de efeitos ainda não conhecidos. O papel de 
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atuação estatal se qualifica então como atenuador de riscos e incertezas 

principalmente quando relacionados as minorias. Muito já tem se notado com o 

crescente desemprego e falências empresariais. De acordo com dados 

fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o desemprego no 

Brasil teve um aumento de 27,6% com relação aos primeiros quatro meses de 

pandemia. Além disso, a taxa de pessoas sem ocupação subiu de 10,1 milhões 

para um total de 12,9 milhões no mês de agosto. Estudos atribuem o cenário 

principalmente relacionado ao não cumprimento do princípio constitucional da 

soberania: 

 
Esse panorama deixa claro o preço a ser pago ao se olvidar o 
cumprimento do princípio constitucional da soberania, estruturante da 
nossa ordem econômica. Não há dúvida que a situação seria menos 
crítica se os esforços para o enfrentamento da pandemia tivessem, 
desde o início, mobilizado a indústria nacional.2 

 

 Por outro lado, se relaciona a questão da superação da dependência aos 

centros capitalistas, muito bem formulados por José Afonso da Silva: 

 
Essa é uma tarefa a que a Constituinte, em última análise, confiou à 
burguesia nacional, na medida em que constitucionalizou uma ordem 
econômica de base capitalista. Vale dizer: o constituinte de 1988 não 
rompeu com o sistema capitalista, mas quis que se formasse um 
Capitalismo nacional autônomo, isto é, não dependente. Com isso, a 
Constituição criou as condições jurídicas fundamentais para a adoção 
do desenvolvimento autocentrado, nacional e popular, que, não sendo 
sinônimo de isolamento ou autarquização econômica, possibilita 
marchar para um sistema econômico desenvolvido, em que a 
burguesia local e seu Estado tenha o domínio da reprodução da força 
do trabalho, da centralização do excedente da produção, do mercado, 
e a capacidade de competir no mercado mundial, dos recursos naturais 
e, enfim, da tecnologia.3 

 

 A alternativa proposta pelo Estado, foi a Lei n°13.982/20 com a 

implementação do auxílio emergencial. A medida é uma forma de auxílio 

temporária as camadas mais vulneráveis, porém não resolve o problema a longo 

prazo. O Estado além de prestar auxílio que corrige os déficits passados com a 

                                                           
2 NEVES. André Luiz Batista. Direito Constitucional Econômico: Algumas Considerações 
Sobre o Princípio da Soberania Nacional e a Pandemia da COVID-19. Disponível em: < 
http://www.escoladaajuris.org.br/observatorio/images/DIREITOS_E_DEVERES_FUNDAMENT
AIS_EM_TEMPOS_DE_CORONAVIRUS-2.pdf#page=113>. p.113. 
3 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2ª. ed. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 711. Apud NEVES. André Luiz Batista. Direito Constitucional Econômico: Algumas 
Considerações Sobre o Princípio da Soberania Nacional e a Pandemia da COVID-19. Disponível 
em: < 
http://www.escoladaajuris.org.br/observatorio/images/DIREITOS_E_DEVERES_FUNDAMENT
AIS_EM_TEMPOS_DE_CORONAVIRUS-2.pdf#page=113>. 
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população que se agravaram com a pandemia, deve se atentar as questões 

relacionadas a empregabilidade com o fomento de empregos destinados aos 

que mais sofrem as consequências da retração econômica. Ademais, a atenção 

a soberania estatal da economia deve estar entre os parâmetros estatais para 

garantia de políticas necessárias as minorias. Para que a garantia do Estado 

Democrático de Direito permaneça, bem como exista a valoração social do 

trabalho e da livre iniciativa, a aplicabilidade do fundamento da soberania em 

conjunto com os demais preceitos se revela necessária para garantia do bem-

estar social da população. 

 

A SAÚDE PÚBLICA COMO LEVANTAMENTO  

 No pertinente a saúde pública, o Sistema Único de Saúde (SUS) deve 

prestar atendimento a toda a população. Em atenção a este detalhe, no tocante 

as minorias, foi sancionada a Lei n° 14.022/20 que garante o atendimento médico 

as vítimas de violência doméstica, importante passo para proteção de quem 

sofre com o problema que atinge mulheres, crianças, adolescentes, pessoas 

idosas e pessoas com deficiência. Logo, mesmo que em estado de calamidade 

pública, o serviço passa a ser considerado essencial. 

A Lei assim expressa: 

 
Art. 3º § 7º-C. Os serviços públicos e atividades essenciais, cujo 
funcionamento deverá ser resguardado quando adotadas as medidas 
previstas neste artigo, incluem os relacionados ao atendimento a 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar, nos termos da 
Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, a crianças, a adolescentes, a 
pessoas idosas e a pessoas com deficiência vítimas de crimes 
tipificados na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança 
e do Adolescente), na Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto 
do Idoso), na Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa 
com Deficiência), e no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal).4 
 

Quando relaciona-se a proteção de direitos e o acesso à justiça, a Lei 

também prevê disposições a respeito dos prazos processuais e registros de 

ocorrências: 

Art. 5º-A. Enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019: 
I - os prazos processuais, a apreciação de matérias, o atendimento às 
partes e a concessão de medidas protetivas que tenham relação com 

                                                           
4 BRASIL. Lei nº 14.022, de 7 de julho de 2020. Disponível em: < 
https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14022-7-julho-2020-790393-
publicacaooriginal-161013-pl.html>. Acesso em: 02 out. 2020. 
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atos de violência doméstica e familiar cometidos contra mulheres, 
crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência 
serão mantidos, sem suspensão; 
II - o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar contra a 
mulher e de crimes cometidos contra criança, adolescente, pessoa 
idosa ou pessoa com deficiência poderá ser realizado por meio 
eletrônico ou por meio de número de telefone de emergência 
designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública; 
Parágrafo único. Os processos de que trata o inciso I do caput deste 
artigo serão considerados de natureza urgente.5 

 
 Logo, os processos relativos a violência seja doméstica ou familiar, além 

de amparo no campo da saúde pública, também é garantido como de natureza 

urgente para tramitação na justiça, o que proporciona uma maior garantia e 

seguridade de direitos para tais minorias. 

 

VIOLÊNCIA PÚBLICA E ALTERNATIVA PARA TRATAMENTO  

 Para o tratamento da questão referente a violência pública, uma 

alternativa se apresenta a partir da iniciativa desenvolvida por agentes e 

instituições de Segurança Pública que amparam não somente as vítimas de 

violência doméstica, mas também as camadas mais vulneráveis da sociedade. 

A iniciativa conhecida como o aplicativo para celular denominado “ValoraSeg” foi 

apresentada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública no ano de 2019 como 

promissora para evolução no campo da proteção as minorias. 

 A alternativa, amplia o acesso a proteção e defesa de direitos 

relacionados ao primeiro plano da segurança pública. Ela consiste em um projeto 

de aplicativo para celular que fora desenvolvido em conjunto com a população e 

organizações públicas do Rio de Janeiro. A partir disto, a realização de 

protocolos de atendimento por parte dos agentes de segurança púbica para 

realizar atendimento as minorias, se revelou mais fácil e simplificado. 

 O caminho apresentado pelo aplicativo tem como objetivo agilizar e 

conduzir os atendimentos, inclusive ao se tratar de demandas urgentes, por meio 

da integração e sintetização através de um layout simplificado e de fácil acesso 

para o favorecimento da interação e a celeridade do procedimento as vitimas 

que necessitam de auxilio com o crescimento da violência. 

Como objetivos específicos da produção desses protocolos, o 

superintendente da antiga SSEVP, coronel Edison Duarte dos Santos Jr., dispõe: 

                                                           
5 BRASIL. Lei nº 14.022, de 7 de julho de 2020. Disponível em: < 

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2020/lei-14022-7-julho-2020-790393-
publicacaooriginal-161013-pl.html>. Acesso em: 02 out. 2020. 
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1.uniformização de procedimentos; 2. valorização profissional dos 
agentes da segurança pública; 3. garantia dos direitos humanos; 4. 
estímulo permanente às boas práticas; 5. fortalecimento das políticas 
públicas de prevenção; 6. a redução dos casos de incidência de 
revitimização por parte dos profissionais de segurança pública; e 7. uso 
de uma ferramenta de acompanhamento das estatísticas.6 

 
 Assim, o aplicativo possui como base o fortalecimento do atendimento as 

vítimas com a uniformização de procedimentos e a possibilidade de 

aprimoramento com a coleta de dados estatísticos. Tem-se, portanto, a garantia 

do direito a não violência, bem como a proteção dos demais direitos das minorias 

de forma eficaz. 

 No ano de 2017, para a concretização do projeto, reuniu-se grupos de 

trabalho que se dividiam em subgrupos de vulneráveis e as respectivas formas 

de violência presentes em casa um. A partir de reuniões semanais, o trabalho 

teve como fruto resoluções publicadas no Diário Oficial do Governo do Estado 

do Rio de Janeiro no mês de julho de 2017. 

Para que a implementação se desse de forma eficaz, os agentes de segurança 

pública foram instruídos através de capacitação nas localidades de regiões 

integradas de segurança publica e naquelas que se tinham maiores ocorrências 

relacionadas aos grupos vulneráveis. As características do projeto se baseiam 

em: 

 
O conteúdo contempla o que se pode ou não perguntar à vítima, como 
acolhê-la e fazer uma escuta sensível, como preservar as evidências 
do local ou a coleta de material da vítima, para onde levá-la, as 
diretrizes para profilaxia e todas as orientações para evitar sua 
revitimização, propiciar o preenchimento adequado do boletim de 
ocorrência e trabalhar para uma boa instrução do inquérito. Além de 
permitir o acesso a essas diretrizes, o aplicativo também disponibiliza 
os contatos das redes de acolhimento para cada grupo específico, 
promovendo um atendimento mais eficiente e cuidadoso.7 

 
 No ano de 2019, houve a extinção da Secretária de Segurança Pública e 

o aplicativo passou a ser tutelado pela Coordenadoria de Assuntos Estratégicos 

                                                           
6 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (org.). Práticas de enfrentamento à 
violência contra as mulheres: experiências desenvolvidas pelos profissionais de 
segurança pública e do sistema de justiça: Casoteca FBSP 2018. São Paulo, 2019. Disponível 
em: http://casoteca.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CASOTECA-
2018_site.pdf. Acesso em: 15 mar. 2020. p. 12-13. 
7 FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA (org.). Práticas de enfrentamento à 

violência contra as mulheres: experiências desenvolvidas pelos profissionais de  
segurança pública e do sistema de justiça: Casoteca FBSP 2018. São Paulo, 2019. Disponível 
em: http://casoteca.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/04/CASOTECA-
2018_site.pdf. Acesso em: 15 mar. 2020. p. 16. 
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da Secretária de Estado da Polícia Militar. O estado do Rio de Janeiro então, 

possui como desafio a continuidade dessa política bem como sua articulação de 

equipe.  

 Como inferência, o uso do aplicativo a nível nacional facilitaria o acesso a 

justiça desde o primeiro atendimento com a segurança pública. Em tempos de 

pandemia com o aumento significativo de vulnerabilidades, o fornecimento por 

parte do Estado de mecanismos de proteção aos cidadãos se demonstra de 

forma cristalina como alternativa para solução de problemas agravados pela 

pandemia. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esperou-se com o presente estudo, o alcance da união de informações e 

consequente conclusões a respeito da desigualdade brasileira e seu reflexo no 

cotidiano da sociedade, em especial a referência no que diz respeito ao 

tratamento da justiça e o acesso a ela condizente as minorias sociais. Nesse 

sentido, a pesquisa orientada foi voltada primeiramente para a forma de cultura 

ocidental presente no país e consequentes reflexos na comunidade e cotidiano 

econômico, logo após a saúde pública e posteriormente a relação com a 

violência. 

O objetivo do presente trabalho foi tecer considerações a respeito do 

tratamento das minorias para o acesso à justiça. Para o alcance, se discutiu e 

demonstrou diferentes pontos relacionados a legislação vigente que caminha de 

forma positiva para assegurar os direitos das minorias, porém ainda não 

estabelece de certa forma, uma orientação primordial, visto que em campos 

como o econômico, ainda existem diversas questões e orientações que devem 

ser levadas em consideração para proteção dos indivíduos e manutenção do 

Estado Democrático de Direito. 
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O DIREITO AO ACESSO À JUSTIÇA DAS MULHERES VÍTIMAS DE 

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE A PANDEMIA DECORRENTE DA 

COVID-19 

THE RIGHT TO ACCESS TO JUSTICE OF WOMEN VICTIMS OF DOMESTIC 

VIOLENCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Heloísa Gomes Negrão1 

                                                                                  Larissa Kovalski Penharbel2 

 
RESUMO: O presente artigo busca realizar uma exposição acerca da 
caracterização das mulheres como grupo minoritário que, constantemente, tem 
seus direitos violados pela violência doméstica. Assim, este trabalho visa 
abordar, brevemente, as ações governamentais e não-governamentais de 
combate e prevenção dessa forma de violência que pode ocorrer de diversos 
modos, como previsto pela lei conhecida como a Lei Maria da Penha, bem como 
as formas de assistência às vítimas, com o fim de apontar como a pandemia 
decorrente do novo coronavírus (COVID-19) afetou o acesso à justiça por parte 
das vítimas de violência doméstica. Ademais, busca apresentar algumas 
medidas adotadas durante o período de isolamento social como fim de 
proporcionar auxílio às vitimas. Para tanto, prestou-se como imprescindível a 
pesquisa bibliográfica e o acervo digital de dados. 
 
Palavras-chave: Mulheres. Violência Doméstica. Pandemia. Acesso à Justiça.  
 
ABSTRACT: The present article seeks to present an exposition about the 
characterization of women as a minority group that constantly has their rights 
violated by domestic violence. This work also aims the briefly address the 
governmental and non-governmental actions to combat and prevent this form of 
violence that can occur in different ways, as foreseen by the law known as the 
Maria da Penha Law, as well as the ways to assist the victims, with the goal of 
pointing how the COVID-19 pandemic affected access to justice for the domestic 
violence victim’s. Furthermore, it seeks to present some measures taken during 
the period of social isolation in order to provide assistance to the victims. To this 
end, bibliographic research and digital data were essential. 
 
Key-words: Woman. Domestic Violence. Pandemic. Access to Justice. 
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca abordar a temática das mulheres, grupo 

minoritário na sociedade atual, e dos direitos femininos quanto a sua positivação 

e efetividade, principalmente durante a crise de saúde em que estamos inseridos 

em nível mundial em decorrência da propagação do novo coronavírus. 

Ademais, abordará a violência domestica dentro do contexto da 

pandemia, as consequências do isolamento social para as mulheres vítimas de 

violência e quais as medidas e providências podem ser tomadas pelo Estado e 

pela sociedade para auxiliar as vítimas de violência em âmbito doméstico, que 

muitas vezes foram afastadas da jurisdição estatal durante o momento 

excepcional que se vivencia. 

 

2. AS MULHERES COMO GRUPO MINORITÁRIO E A IMPLEMENTAÇÃO 

DOS DIREITOS FEMININOS 

Comumente identificamos certos grupos sociais como minorias, como 

ocorre, por exemplo, com as mulheres, os negros e a população LGBT. Contudo, 

muitas vezes, o termo “minorias” é erroneamente relacionado com a quantidade 

numérica dos membros desses grupos. 

Os grupos minoritários são assim chamados pois se encontram “numa 

situação de dependência ou desvantagem em relação a um outro grupo, 

‘maioritário’, ambos integrando uma sociedade mais ampla. As minorias 

recebem quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria.” 

(CHAVES, 1970, p. 149). 

Logo, as minorias são as maiores vítimas do preconceito, da violência e 

das violações de direito em geral. Muitos dos direitos desse grupo social ainda 

sofrem com a resistência dos grupos maioritários, o que, por vezes, torna-os 

inefetivos. 

Com relação às mulheres, constata-se que elas não são mais uma minoria 

numérica no Brasil. De acordo com o CENSO de 2019 (IBGE, 2019) a população 

feminina brasileira já ultrapassou a masculina, havendo uma proporção de 

51,8% de mulheres e 48,2% de homens. 

Contudo, as mulheres são consideradas minoria justamente pelas 

dificuldades encontradas na positivação de seus direitos. Desde o início da 

história verifica-se que os direitos das mulheres foram resultado de intensas lutas 
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pelo movimento feminista, enquanto os direitos dos homens lhes foram 

atribuídos de forma natural. 

Um exemplo de tal a afirmação é o direito ao voto. Desde o início do 

processo de decisão por meio do voto até a consolidação da democracia que 

vivemos atualmente, sempre foi garantido ao homem a possibilidade de 

expressar a sua opinião por meio do voto, tornando tal direito masculino orgânico 

e natural. 

Para as mulheres, por sua vez, o direito ao voto se deu de forma distinta, 

por meio de duros combates, da resistência e da desobediência de um grupo de 

mulheres conhecidas como “sufragistas”, resultando, inclusive, na prisão e morte 

de várias integrantes do grupo. 

O sufrágio feminino se iniciou no ano de 1893. A Nova Zelândia foi o 

primeiro país a garantir o voto feminino, fazendo-o nesse mesmo ano. Todavia, 

nos países mais conservadores, houve uma forte resistência nesse sentido, 

como no caso da Arábia Saudita, que teve a primeira eleição feminina apenas 

no ano de 2015. 

Nesse sentido, a primeira mulher a ser eleita democraticamente como 

presidente na história mundial foi Vigdis Finnbogadottir, no ano de 1980, na 

Islândia. Já no Brasil, a primeira e única mulher presidenta até o momento foi 

Dilma Rousseff, que tomou posse no ano de 2011. 

Nos dias de hoje é evidente a baixa participação das mulheres na política, 

o que, por certo, é reflexo desse período em que a população feminina foi 

afastada desse ambiente. 

Na atual legislatura brasileira, por exemplo, dos quinhentos e treze 

deputados federais, setenta e sete são mulheres, totalizando aproximadamente 

15%, enquanto dos oitenta e um senadores, apenas sete são mulheres, o que 

totaliza cerca de 13% (TSE, 2019). 

Percebe-se, portanto, que os direitos femininos foram fruto de muita luta 

travada pelas mulheres e pelo movimento feminista, não resultando, de forma 

alguma, da benevolência masculina. 

Bem ainda, em razão do processo histórico da positivação desses direitos, 

até hoje alguns deles encontram grande dificuldade em serem efetivados, ou 

seja, colocados em prática, não se percebendo resultado concreto mesmo após 

a criação de legislação lhes garantindo e protegendo. 

Além disso, tais direitos são objeto de ataques constantes ainda nos dias 
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de hoje. Nesses termos, a filósofa Simone de Beauvoir (2009, p. 29) pontua que: 

“(...) basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das 

mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá 

que manter-se vigilante durante toda a sua vida” 

Embora todos os direitos atinentes às mulheres sejam, de alguma forma, 

fruto de luta e objeto de ataque, conforme já mencionado, percebe-se que tal 

realidade é mais intensa e, consequentemente, mais perceptível com relação à 

alguns direitos específicos. 

De acordo com Simone de Beauvoir (2016, p. 19) as mulheres “só 

ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder”. Tal afirmação 

aparenta atribuir às conquistas femininas uma essência de “caridade” masculina, 

mas, ao analisar o contexto apresentado na completude da obra da autora, 

percebe-se que se propõe justamente o contrário. 

Conforme visto, os direitos das mulheres não advieram da benevolência 

masculina, mas sim da intensa luta feminina. Contudo, a autora afirma no trecho 

supramencionado que alguns desses direitos são mais facilmente positivados e 

efetivados do que outros. 

Assim, alguns direitos, principalmente aqueles que de alguma forma 

afetam as vontades, a praticidade ou o ego masculino, enfrentam uma 

resistência social muito maior, como é o caso, por exemplo, dos direitos violados 

pela violência doméstica, tema central desse artigo. 

A violência doméstica é uma prática de certa forma cômoda ao homem, 

pois lhes garante a possibilidade de expressar e exteriorizar sua indignação, 

frustração e raiva na mulher, por meio de agressões físicas, psicológicas ou 

sexuais. 

Por ter um resultado, de certa forma, positivo ao homem, encontramos 

ainda hoje uma forte resistência às medidas de enfrentamento à violência 

doméstica, além de uma constante tentativa de naturalizar o comportamento 

violento do homem e as feridas internas e externas desferidas à mulher. 

Nesse contexto, após um caso extremo de violência doméstica vitimando 

uma mulher chamada Maria da Penha, a qual teve a impunidade e a negligência 

como resposta estatal, o Brasil foi condenado internacionalmente, dando origem, 

assim, à Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340/2006), que “Cria mecanismos para 

coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher”, bem como “dispõe sobre 
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a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera 

o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal”. 

Em vigor há mais de dez anos, a Lei Maria da Penha é de grande 

importância no combate à violência doméstica no Brasil, graças a majoração de 

penas existentes no Código Penal e a criação de uma estrutura de atendimento 

à mulher, como os juizados e varas especializadas, buscando a quebra do ciclo 

de violência existente nesses casos. 

Todavia, verifica-se que a Lei Maria da Penha, assim como a própria 

Constituição Federal e outros tantos dispositivos criados para proteção da 

mulher, não têm sido efetivos em seu papel. 

Mesmo após tantos anos, os números da violência doméstica são 

alarmantes: somente no ano de 2019, de acordo com o Painel de Monitoramento 

da Política de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres disponibilizado pelo 

CNJ, foram registrados 563.698 novos casos de violência doméstica no Brasil, 

sendo concedidas 403.646 medidas protetivas, totalizando 1.036.746 processos 

de violência doméstica em trâmite apenas em fase de conhecimento. 

O número de feminicídios também é elevadíssimo. No ano de 2019 foram 

registrados 1.941 feminicídios, o que corresponde a 1,8 feminicídios a cada 100 

mil mulheres, totalizando cerca de 5.127 processos de feminicídio apenas em 

fase de conhecimento. Assim, o Brasil é atualmente é o 5º país onde mais se 

mata mulheres no mundo. 

Com uma realidade por si só alarmante e aterrorizadora, é evidente que 

durante a pandemia decorrente da disseminação do novo coronavírus (COVID-

19) e do isolamento social demandado nessa época excepcional, os números da 

violência doméstica cresçam ainda mais e os casos subnotificados sejam ainda 

maiores. 

Revisitando a teoria de Simone de Beauvoir já tratada nesse tópico, basta 

a existência de uma crise na sociedade para que os direitos das mulheres sejam 

questionados, deturpados e violados. Assim, em meio à crise em âmbito mundial 

ocasionada pela COVID-19 percebemos que as mulheres têm sido alvos de um 

maior número de violações de direito, demandando, portanto, novas medidas de 

enfrentamento dessa situação. 

 

3. OS EFEITOS DA PANDEMIA DECORRENTE DA COVID-19 NO ÂMBITO 

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA  
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A Constituição Federal de 1988, considerada um inovador arcabouço 

jurídico-institucional que ampliou liberdades civis, bem como direitos e garantias 

individuais e sociais, e tida como o marco do retorno ao regime democrático no 

país, traz em seu bojo, como núcleo básico do ordenamento jurídico, o respeito 

aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana (PIOVESAN, 2017, 

p. 100). 

Sabe-se, no entanto, que os direitos estabelecidos pela Carta Magna, e 

por outros dispositivos legais, são, por diversas vezes, violados.  

Adveio, então, a necessidade de proteger especificamente os direitos das 

mulheres, haja vista o cenário de constantes violações, aliado ao dever do 

Estado de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito familiar, como 

estabelecido pelo artigo 226, parágrafo 8º, da Constituição Federal. Ainda, o 

caso Maria da Penha foi de extrema importância para o surgimento de uma 

legislação que se dedicasse ao combate e prevenção da violência doméstica, 

como já exposto. 

Maria da Penha Maia Fernandes, uma brasileira natural do Ceará, sofreu 

duas tentativas de assassinato em 1983, por parte de seu marido, o que 

ocasionou sua paraplegia. Em razão da mora do Judiciário em apreciar seu caso, 

a vítima buscou outros meios para conseguir justiça. Como explicou o Ministério 

Público do Estado de São Paulo (MPSP, 2020): 

 
Como o Judiciário brasileiro demorava em tomar providências para 
responsabilizar o autor da violência, quinze anos depois, em 1998, com 
a ajuda do Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o 
Comitê Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da 
Mulher (CLADEM), ela conseguiu que seu caso fosse analisado pela 
Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 
Estados Americanos (OEA).  

 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estado 

Americanos, então, atribuiu responsabilidade ao Estado Brasileiro por omissão 

e negligência nos casos de violência doméstica, o que culminou na promulgação 

da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha.  

Em vigor desde o dia 22 de setembro de 2006, a Lei Maria da Penha dá 

cumprimento à Convenção para Prevenir, Punir, e Erradicar a Violência contra a 

Mulher, a Convenção de Belém do Pará, da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), ratificada pelo Brasil em 1994, e à Convenção para 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw), da 

Organização das Nações Unidas (ONU). 
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A mencionada lei, assim, dispõe: 

 
Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, 
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, 
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, 
preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 
intelectual e social. 
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e 
à convivência familiar e comunitária. 

 

Para todos os efeitos, “configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” 

dentro do ambiente doméstico, no âmbito da família, e em qualquer relação 

íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, 

independentemente de coabitação.  

E são diversas as formas como a violência pode ocorrer, conforme 

explicita a Lei Maria da Penha:  

 
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe 
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, 
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, 
chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e 
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;              
III - a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a 
constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que 
a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua 
sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou 
que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 
mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite 
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV - a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus 
objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores 
e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer 
suas necessidades; 
V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação ou injúria. 

 

Diante, então, do gravíssimo cenário de incontáveis casos de violência 

doméstica no país, o ordenamento jurídico brasileiro buscou criar mecanismos 

coibidores, preventivos, protetivos e assistenciais. Assim, a norma legal 
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mencionada definiu que as políticas públicas voltadas ao combate da violência 

doméstica e familiar envolveriam, tamanha sua importância, a União, os Estados, 

Municípios e o Distrito Federal, assim como outras ações não-governamentais. 

De tal sorte, deve ocorrer uma integração operacional entre o Poder 

Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, bem como promovidos 

estudos sobre o tema, que possibilitem a averiguação de estatísticas e a 

verificação dos resultados das medidas adotadas.  

Entretanto, o problema da violência doméstica, que já possuía uma 

grande magnitude, ficou ainda maior com a pandemia decorrente da COVID-19. 

As primeiras informações a respeito do novo coronavírus disseminaram 

no final do ano de 2019 e, atualmente, seguindo dados atualizados até o dia 11 

de outubro de 2020, foram detectados 37.584.742 de casos no mundo, com 

1.077.672 mortes. E, no Brasil, foram 5.094.979 casos averiguados e 150.488 

mortes (CORONAVÍRUS BRASIL, 2020, online).  

Tratando especificamente do Brasil, foram imensuráveis os impactos da 

COVID-19 em diversos âmbitos, como o financeiro e o da violência doméstica, 

haja vista os riscos e consequências causados pelo isolamento, como o 

desemprego, o maior consumo de bebidas alcoólicas e substâncias 

entorpecentes, bem como uma maior dificuldade de acesso a redes de proteção.  

Segundo o Senado Federal (2020, online): 

 
O isolamento social foi uma das primeiras indicações dos 
especialistas para evitar a contaminação do novo coronavírus. 
Porém, ficar o dia inteiro em casa aumenta o risco de 
convivência com potenciais agressores. Nota técnica publicada 
em abril deste ano pelo FBSP mostrou um aumento de 431% 
nos relatos de brigas entre vizinhos registradas no Twitter entre 
fevereiro e abril de 2020.Foram identificadas cerca de 52 mil 
menções contendo indicativo de briga entre casais vizinhos. 
Mais de 10% delas (5.583) indicavam violência doméstica. No 
entanto, o número de denúncias diminuiu em 8,6% somando os 
estados analisados: de 8.440 casos em março de 2019 para 
7.714 no mesmo período de 2020. Já o Ministério mostra um 
aumento de 17,89% de denúncias no disque denúncia (180) em 
março de 2020 comparado a março de 2019. 

 
Apesar dos números de denúncias pelo “Disque Denúncia” terem elevado, 

a quantidade de registros de boletins de ocorrência com relatos de violência 

doméstica reduziu ao redor do país. Conforme explicado pela Juíza Ana Tereza 

Basílio, a queda ocorreu em razão do confinamento de milhões de mulheres com 

seus agressores em casa, muitas até mesmo em cativeiro, o que prejudicou o 
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acesso a delegacias (JORNAL DO BRASIL, 2020), e, consequentemente, o 

acesso à justiça pelas vítimas, o qual não deve ser atrelado apenas ao princípio 

da inafastabilidade da jurisdição, mas deve se traduzir na garantia de efetivo 

acesso à ordem jurídica no Estado Democrático de Direito (ARANÃO, 2010, p. 

122). 

 

4. OS NOVOS MEIOS PROPORCIONADORES DE AUXÍLIO E ACESSO À 

JUSTIÇA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DURANTE O PERÍODO 

DE ISOLAMENTO SOCIAL 

A Lei Maria da Penha, em seu artigo 8º, estabelece diretrizes para as 

políticas coibidoras de violência doméstica, como: 

 
IV - a implementação de atendimento policial especializado para 
as mulheres, em particular nas Delegacias de Atendimento à 
Mulher; 
V - a promoção e a realização de campanhas educativas de 
prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, 
voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão 
desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos 
das mulheres; 
VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou 
outros instrumentos de promoção de parceria entre órgãos 
governamentais ou entre estes e entidades não-
governamentais, tendo por objetivo a implementação de 
programas de erradicação da violência doméstica e familiar 
contra a mulher; 
VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da 
Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais 
pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I 
quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 
VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem 
valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa 
humana com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; 
IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de 
ensino, para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à 
equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 

 
Também, determina que a assistência à mulher vítima de violência 

doméstica seja prestada de forma articulada, com seu cadastro em programas 

assistenciais, manutenção de seu vínculo trabalhista no caso de necessidade de 

afastamento para sua proteção, encaminhamento à assistência judiciária, 

atendimento policial e pericial especializado a ser exercido, preferencialmente, 

por servidora do sexo feminino, e concessão de medidas protetivas de urgência. 
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Porém, ante o mencionado cenário de pandemia, foi necessária a criação 

de mecanismos de controle para prestação de auxílio às mulheres vítimas de 

qualquer tipo de violência, com o fim de que estas consigam a ajuda necessária 

e a justiça devida.  

Em 7 de julho de 2020, foi promulgada a Lei nº 14.022, que dispõe sobre 

medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e de 

enfrentamento à violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e 

pessoas com deficiência durante a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

A mencionada lei estabeleceu que os prazos processuais, a apreciação 

de matérias, o atendimento às partes e a concessão de medidas protetivas 

relativos a atos de violência doméstica e familiar serão mantidos sem suspensão.  

Ademais, o registro da ocorrência de violência doméstica e familiar poderá 

ocorrer virtualmente ou por meio de número de telefone de emergência 

designado para tal fim pelos órgãos de segurança pública, sem que deixe de 

persistir atendimento presencial às vítimas. 

No tocante aos crimes sexuais, mesmo com as medidas sanitárias de 

segurança adotadas, o Estado deverá estabelecer equipes móveis para 

realização do exame de corpo de delito nos locais em que se encontrarem as 

vítimas.  

Em especial, o artigo 4º da lei estabelece que “nos casos de violência 

doméstica e familiar, a ofendida poderá solicitar quaisquer medidas protetivas de 

urgência à autoridade competente por meio dos dispositivos de comunicação de 

atendimento on-line” (BRASIL, 2020). 

No entanto, além das medidas de segurança públicas trazidas pela lei 

para assegurar o atendimento ágil a todas as demandas apresentadas e que 

signifiquem risco de vida e a integridade da mulher, a sociedade, em âmbito 

mundial, se envolveu na causa. 

Diante das dificuldades das vítimas, diversas empresas se envolveram na 

luta contra a violência doméstica. O Magazine Luiza, utilizando o aplicativo 

“Instagram”, possibilitou o acionamento de um botão conectado ao canal 180 do 

Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. Segundo Luiza Helena 

Trajano, presidente do Conselho de Administração da empresa, o uso do botão 

aumentou em 400% durante a pandemia (FORBES, 2020, online). 
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Diversos influenciadores digitais, trabalho que cresceu com a 

intensificação do uso das redes sociais, também adentraram em campanhas em 

combate à violência contra a mulher. Durante o isolamento social, começaram a 

circular, em diversos aplicativos vídeos tutoriais de maquiagem, os quais, na 

realidade, fornecem orientações acerca de como realizar uma denúncia de 

violência.  

O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, posteriormente à 

constatação de uma elevação no número de casos de violência doméstica 

registrados durante a quarentena, lançou a Campanha Sinal Vermelho para a 

Violência Doméstica, cujo objetivo: 

 
[...] é oferecer um canal silencioso, permitindo que essas mulheres se 
identifiquem nesses locais e, a partir daí, sejam ajudadas e tomadas 
as devidas soluções. É uma atitude relativamente simples, que exige 
dois gestos apenas: para a vítima, fazer um X nas mãos; para a 
farmácia, uma ligação (CNJ, 2020, online).  
 

Assim, com um caráter humanitário, a campanha divulga que quaisquer 

mulheres que estejam enfrentando casos de violência doméstica durante o 

isolamento social decorrente da pandemia podem escrever um “X” vermelho na 

palma da mão e comparecer à uma farmácia. Assim, os atendentes das 

farmácias e drogarias que aderirem à campanha deverão realizar a denúncia por 

meio do canal 190. Sobre a iniciativa, entende a Juíza Renata Gil (CNJ, 2020, 

online):  

 
Mulheres estão morrendo em todo o mundo por não estarem 
conseguindo ajuda. Estudo recente revelou que apesar do aumento da 
violência nesse período de isolamento, nenhum país do mundo 
conseguiu aplicar uma política pública que ajudasse a protege-las na 
pandemia. Essa campanha pode ser uma saída.  
 

Ainda sobre o assunto, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério 

Schietti, enfatizou a relevância da campanha e do envolvimento da sociedade no 

combate à violência doméstica (CNJ, 2020, online): 

 
Esse é um marco importantíssimo no engajamento da sociedade. Se 
não houver engajamento individual e social, seguiremos ostentando 
índices vergonhosos de violência doméstica. O Brasil é atualmente o 
quinto país no ranking de assassinato de mulheres. 
 

A atuação do Conselho Nacional de Justiça, em vista da relevância do 

tema, também se deu pela aprovação, em outubro, de uma recomendação aos 

Tribunais de Justiça para que “promovam capacitação em direitos fundamentais, 

com perspectiva de gênero, a todos os magistrados e magistradas que atuam 
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em juizados ou varas com competência para aplicar a Lei 11.340/2006, a Lei 

Maria da Penha” (CNJ, 2020, online). Com isso, foi seguida a orientação feita 

pelo Comitê para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher acerca do fornecimento de capacitação, educação e treinamento aos 

membros do Judiciário, para capacitá-los a, adequadamente, prevenir e 

enfrentar a violência de gênero contra as mulheres. 

Ante o exposto, percebe-se que mulheres em situação de violência são, 

infelizmente, uma realidade marcante no Brasil e, em tempos de isolamento, 

acabam por enfrentar ainda mais obstáculos: a dificuldade em denunciar os 

agressores e conseguir um efetivo acesso à justiça.  

Embora seja necessário o reconhecimento da importância das leis atuais 

que visam proteger os direitos das mulheres, bem como das medidas de políticas 

públicas e das medidas desenvolvidas pela sociedade, deve-se ter em mente 

que a positivação de direitos não implica em sua efetivação, e que a 

judicialização, por si só, não altera comportamento e não reduz os casos de 

violência doméstica, haja vista que, apesar de ser um começo, a mera existência 

de leis e ações realizadas apenas em momentos de crise não alteram os 

costumes da sociedade e a consciência dos que esta integram.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da análise realizada, percebe-se que a violência doméstica ainda 

é uma realidade na sociedade brasileira, colocando o país na 5ª posição em 

número de mortes de mulheres vítimas de feminicídio. 

A violência doméstica é um mal democrático: vitimas mulheres de todas 

as classes sociais, raças, etnias, religiões e graus de instrução, com seus direitos 

violados por meio de agressões físicas, psicológicas, sexuais e patrimoniais, 

criando um ciclo de violência que muitas vezes impede que a vítima deixe tal 

realidade. 

A partir desse contexto, verifica-se a necessidade de se adotar outras 

providências de combate à violência contra mulher, indo além da mera 

positivação de leis, que por si só não têm se mostrado efetivas. Assim, é 

imprescindível enfrentar a raiz estrutural do problema, investindo na educação 

emancipatória de meninos e meninas, inclusive por meio das instituições de 

ensino, bem como na disseminação da igualdade de gênero e na 

conscientização de homens e mulheres já adultos, para que reflitam e revejam 
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seus comportamentos. 

Também é fundamental que as estruturas estatais de combate à violência 

e de apoio à mulher estejam devidamente preparadas para exercerem suas 

funções, capacitando seus funcionários, visando afastar qualquer forma de 

revitimização e aplicando as disposições legais de forma efetiva. 

Por fim, cumpre salientar, que é papel do Estado e de toda a sociedade 

garantir a proteção e fortalecimento dos grupos minoritários, e, em especial, das 

mulheres, combatendo qualquer forma de violação de direitos, incluindo a 

violência doméstica, garantindo, assim, a uma vida digna a todas. 
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O DIREITO DE ACESSO À SAÚDE EM TEMPOS DE COVID-19: A RESERVA 

DO POSSÍVEL COMO LIMITAÇÃO À EFETIVIDADE DO DIREITO 

FUNDAMENTAL 

THE RIGHT TO ACCESS HEALTH IN COVID-19 TIMES: THE RESERVE OF 

THE POSSIBLE AS A LIMITATION ON THE EFFECTIVENESS OF 

FUNDAMENTAL RIGHT 

 

Natália Rossigalli Déo1 

 

RESUMO: O presente estudo analisa a viabilidade da utilização do princípio da 
reserva do possível como argumento, pelo Poder Público, nas causas 
relacionadas ao direito à saúde, ante o fenômeno de judicialização do acesso à 
saúde, agravado pela Pandemia de Covid-19. Para tanto, explora, através de 
análise legal e doutrinária, aspectos gerais acerca do direito fundamental de 
acesso à saúde no ordenamento jurídico pátrio que, embora garantido 
constitucionalmente, enfrenta sérias dificuldades práticas em sua efetivação. 
Trata da judicialização do acesso à saúde e sua intensificação como 
consequência direta da Pandemia e, por fim, analisa os critérios inerentes ao 
princípio da reserva do possível e sua limitação à prestação pública de direitos, 
traçando um paralelo com a legitimidade do instituto para interferir na efetivação 
do direito fundamental a saúde.  
 
Palavras-Chave: Direito à Saúde. Reserva do Possível. Covid-19. 
 
ABSTRACT: This study analyzes the feasibility of using the principle of reserving 
the possible as an argument, by the Public Power, in causes related to the right 
to health, in the face of the phenomenon of judicialization of access to health, 
aggravated by the Covid-19 Pandemic. To this end, it explores general aspects 
about the fundamental right of access to health in the national legal system, 
which, although constitutionally guaranteed, faces serious practical difficulties in 
its implementation. It deals with the judicialization of access to health and its 
intensification as a direct consequence of the Pandemic and, finally, it analyzes 
the criteria inherent to the principle of reserving the possible and its limitation to 
the public provision of rights, drawing a parallel with the legitimacy of the institute 
to interfere in the effecting the fundamental right to health. 
 
Key-Words: Right to Health. Reservation of the Possible. Covid-19 Pandemic. 
 
 
 
 
 

                                            
1 Pós-graduanda no curso de especialização em Direito do Estado da Universidade Estadual de 
Londrina. Bacharel em Direito pela UEL, com mobilidade pela Universidade de Coimbra (UC). E-
mail: naataliard@hotmail.com. 
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INTRODUÇÃO 

No ano de 2020, a saúde se tornou o principal foco e dilema de todos os 

Estados Nacionais. A pandemia de Covid-19 apresentou novos desafios e expôs 

ainda mais as vulnerabilidades e deficiências do sistema de saúde brasileiro, 

além do agravamento das mazelas sociais. Estes desafios e as soluções 

conferidas à eles influenciarão as futuras políticas públicas de saúde, de modo 

que a efetivação desse direito merece especial atenção acadêmica 

O direito à saúde pública é um direito social, pertencente à segunda 

geração de direitos fundamentais, garantido constitucionalmente ao cidadão e 

estabelecido como dever do Estado, nos artigos 6º e 196 da Constituição da 

República de 1988. Deste mandamento, deriva o Sistema Único de Saúde 

(SUS), que possui como fundamentos o atendimento universal e gratuito à toda 

a população.  

Apesar da gama de garantias estabelecidas na Constituição Federal, a 

escassez de recursos financeiros e estruturais dos Entes Públicos, associada à 

defasagem nas políticas públicas quanto ao provimento de tratamentos médicos 

e medicamentos formam graves problemas no que diz respeito à eficácia e 

efetividade da tutela ao direito à saúde, exigindo-se a intervenção coercitiva do 

Poder Judiciário, que se de maneira crescente e acelerada. 

As decisões judiciais acerca do tema são muitas vezes limitadas pelo 

princípio da reserva do possível, que institui três critérios de limitação à 

efetivação do direito à saúde pela Administração Pública: o fático, o jurídico e de 

razoabilidade. O presente estudo objetiva, através de aplicação legal e 

doutrinária, analisar a possibilidade de limitação de um direito fundamental 

prioritário, necessário e vital como a saúde por esses critérios, além de ponderar 

acerca dos reflexos da Pandemia de Covid-19 para os institutos acima citados e 

o judiciário brasileiro. Destaca-se ainda que a presente pesquisa não tem por 

escopo esgotar o tema proposto, mas suscitar a discussão acadêmica a respeito.  

 

2. O DIREITO À SAÚDE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO  

O direito saúde, qualificado pela doutrina pátria como um direito de 

segunda dimensão, é consagrado pela Constituição Federal da República, nos 

artigos 6º, como um direito social, e 196, como um dever de todos e, 

principalmente, do Estado. Além disso, embora esteja elencado no rol dos 
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direitos sociais, é considerado também um direito fundamental, em observância 

as regras estabelecidas por diversos tratados internacionais de Direitos 

Humanos, dos quais o Brasil é signatário, e em respeito aos macro princípios da 

Dignidade da Pessoa Humana e Direito à Vida,  dos quais o direito à saúde é 

corolário.  

Os dispositivos Constitucionais estabelecem que:  

 
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. (grifo nosso)  
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco 
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
 

Nota-se que, no Brasil, a saúde é um direito universal, igualitário e 

imprescritível de todos, incluindo-se os estrangeiros residentes e turistas em 

território nacional, e, dentre as demais garantias fundamentais, apresenta-se 

como prioritário, necessário e essencial ao desenvolvimento social. A 

Organização Mundial da Saúde (OMS), muito difundida em tempos de Corona 

Vírus, reconhece e recomenda, há tempos, que a reafirmação e fortalecimento 

da saúde como um direito de caráter universal, integral e igualitário são 

necessários, o que resultaria, em sua visão, em melhores cuidados à população 

em geral.  

Segundo Uadi Bulos (2010), os direitos fundamentais prestacionais têm 

como pressuposto uma conduta positiva por parte do Estado, e, portanto, devem 

ser efetivados através de políticas públicas, afim de garantir a realização da 

igualdade material, constitucionalmente estabelecida, e a participação do povo 

na distribuição de bens materiais e imateriais. 

 O artigo 196 da Carta Magna, como visto, dispõe que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, e, em consonância, o art. 198, II, estabelece a 

diretriz de atendimento integral ao usuário pelo Sistema Único de Saúde. Ambas 

são, notadamente, normas programáticas, ou seja, aquelas que exigem atuação 

da Administração Pública, o que abrange, na prática, tarefas de melhoria, 

distribuição e redistribuição dos recursos e o fornecimento de bens materiais 

essenciais, que  não estejam disponíveis para todos que deles necessitem. 

Conforme aponta Moraes (2003, p. 537):  
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A saúde é um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a 
sua promoção, proteção e recuperação, sendo de relevância pública 
as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos 
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 
devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros 
e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.  
 

No Brasil, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulado pelas Leis n.º 

8080/1990 e nº 8.142/1990, é o responsável pela a promoção da saúde, cura de 

doenças, prevenção de agravos e a reabilitação das pessoas, em observância 

ao mandamento Constitucional, sendo a assistência à saúde livre à iniciativa 

privada de forma suplementar. O sistema é um dos maiores e mais complexos 

do mundo na tutela à saúde, tendo como princípios a universalidade, gratuidade 

e equidade, para atender a qualquer demanda.    

Desde o último Dezembro, o mundo se viu em meio ao maior problema 

de saúde pública do século XXI. A pandemia da Covid-19 impôs ao Brasil uma 

nova realidade, reconfigurando o cenário econômico, político e, 

consequentemente, alterando as prioridades da Administração Pública, não só 

em caráter orçamentário, mas também humanitário. O acesso à saúde tornou-

se o foco e a maior e mais importante questão a ser resolvida.  

 

3. O FENÔMENO DE JUDICIALIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE  

Ante ao exposto acerca do direito fundamental à saúde e todas as 

garantias estabelecidas pela Constituição Federal, ocorre que, como os direitos 

a prestações dependem da conjuntura econômica estatal e considerando a 

escassez dos recursos financeiros do Estado para efetivação desses direitos, há 

na realidade fática uma significativa discrepância entre o que está previsto no 

texto constitucional e o que é concretizado pelos Entes Estatais. Por esse motivo, 

o cidadão tem buscado expressivamente o Poder Judiciário a fim de que o 

mesmo imponha ao Poder Público a satisfação do que lhe é devido por direito.  

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou, por meio de seu relatório 

numérico anual, que em 2019 tramitaram nos tribunais do país 2.228.531 

processos referentes à judicialização da saúde. O grandioso número decorre, 

principalmente, do sucateamento e precarização do atendimento do SUS, devido 

à carência de recursos materiais e humanos, associados à crescente 
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desigualdade econômica e à crise financeira, que intensifica a procura pelos 

serviços públicos.  

Haja vista, estas variáveis foram muito agravadas pela Pandemia de 

Covid-19. A calamidade expõe ainda mais as vulnerabilidades e deficiências do 

sistema de saúde brasileiro e as mazelas sociais. A falta constante de leitos para 

internação,  a escassez de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e a 

insuficiência de medicamentos e profissionais de saúde escancaram os 

obstáculos à plana tutela do direito à saúde no Brasil.   

Essa conjuntura leva a população a recorrer ainda mais ao judiciário, 

principalmente demandando por provimentos liminares. Nessa perspectiva, 

assevera-se que há grande potencial para aumento da judicialização da saúde 

no Brasil durante a epidemia. 

O fenômeno da judicialização do acesso a saúde decorre da constante 

recorrência da população ao Judiciário, visando garantir o direito a saúde 

efetivado e prestado de forma regular pelo Estado. Este cenário conduz, 

portanto, para o chamado ativismo judicial, conceituado por Luiz Roberto 

Barroso (2008),  como a intervenção do Estado-Juiz dentro da atuação dos 

demais Poderes do próprio Estado, a fim garantir a eficácia concreta dos valores 

constitucionais. 

Segundo Sarlet (2009, p. 35), o ato do Judiciário de conceder direitos 

sociais prestacionais não é considerado afronta ao princípio da separação dos 

poderes, pois o mesmo possui a “já afirmada legitimação para atuar, de modo 

proativo, no controle dos atos do poder público em prol da efetivação ótima dos 

direitos (de todos os direitos) fundamentais”. Esse tipo de intervenção Judiciária 

encontra ainda respaldo na jurisprudência, o STJ estabeleceu em acórdão 

referente ao direito à saúde que os direitos sociais não podem depender da boa 

vontade do Administrador, cabendo então ao Judiciário atuar como órgão 

controlador da atividade administrativa2.  

Ademais, conforme denota Queiroz (2006), a garantia de prestação da 

saúde ao indivíduo particular está atrelada ao conceito do mínimo existencial, 

corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, que se trata de um 

conteúdo mínimo de direitos fundamentais, essenciais para a efetivação da 

                                            
2  STJ. Recurso Especial nº 777.537, Segunda Turma, DJ, 03 out. 2005. 
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dignidade da pessoa humana, ao qual o legislador é vinculado e expressamente 

proibido de suprimir, a menos que compense de maneira adequada.  

 

4. A RESERVA DO POSSÍVEL EM TEMPOS DE PANDEMIA  

Apesar do estabelecimento de diretrizes e da busca crescente por 

aprimoramento da Administração Pública, o SUS não consegue proporcionar 

tratamento digno, como leitos de internação, respiradores e medicamentos a 

todos que deles precisam. Os limites orçamentários do sistema de saúde são, 

infelizmente, um empecilho concreto, muitas vezes justificados pelo Ente Público 

pela teoria da reserva do possível.  

O princípio, usado pela primeira vez na Alemanha, defende a limitação à 

tutela dos direitos sociais, de acordo com a capacidade financeira do Estado 

para fornecer as contribuições materiais necessárias para concretizá-los. 

O Poder Público, regularmente, se apodera e defende o argumento da 

reserva do possível, que se condensa na inviabilidade de se exigir do Estado e 

da sociedade a realização de uma prestação não razoável, em razão da reduzida 

capacidade econômico-financeira do ente público. 

Acerca da conceituação do instituto, Pereira (2010, p.12), ensina que: 

 
[...] a teoria da reserva do possível estabelece que a concretização dos 
direitos fundamentais dependentes de atuação positiva estão sob a 
reserva da capacidade financeira do Estado, na medida em que este 
necessita de recursos para fazer frente às incontáveis demandas 
sociais. Desta forma, a insuficiência de recursos impõe ao poder 
público a tomada de decisões difíceis, relacionadas à melhor alocação 
desses recursos. 
 

Assim, o princípio da reserva do possível pode ser entendido como 

critérios de limitação da prestação pública de direitos. São eles: a limitação fática, 

jurídica e de razoabilidade. O limite fático é a possibilidade financeira do Estado, 

ou seja, se o mesmo possui recursos suficientes para garantir aquele direito. A 

limitação jurídica consiste na capacidade do Estado de dispor dos recursos 

existentes, ou seja, além de possuir a capacidade material (limite fático), o gasto 

com o direito deverá estar previsto no orçamento público anual. Já o último 

critério diz respeito a razoabilidade do pedido, ou seja, a exigência do direito 

social deve ser deve ser razoável para que o Estado possa presta-la.   

Com relação a tutela de direitos fundamentais básicos, como a saúde, as 

três concepções da reserva do possível devem ser analisadas com maior 
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cuidado quanto a sua legitimidade. A respeito da limitação fática, é inviável exigir, 

no Brasil,  que o orçamento seja abundante para que a efetivação dos direitos 

sociais aconteça, sob pena de relativização de sua eficácia. Não é razoável 

subordinar a saúde ao condicionamento econômico estatal, ao passo que uma 

reorganização administrava e política pode ser efetuada, afim de remanejar 

recursos destinados à outros setores para a efetivação de um direito primordial. 

Em tempos turbulentos como os atuais, em que o mundo passa pela 

Pandemia do Covid-19, é importante destacar que, devido ao caráter 

emergencial em que o país se encontra, as teses, tanto do mínimo existencial 

como a da reserva do possível, jamais devem transcender o direito fundamental 

à saúde e à vida. E, ante a inexistência de determinação constitucional ou 

mesmo infraconstitucional que condicione o direito à saúde a hipossuficiência 

financeira do cidadão ou à abundância de recursos Estatais, não há como negar-

se ao provimento do mínimo necessário para uma sobrevivência digna, 

principalmente, tratando-se da gravidade dos sintomas e das consequências 

provocados pelo corona vírus, que, atualmente, atingiu a marca de 150.000 

óbitos no Brasil.    

Quanto a limitação jurídica, Sarlet e Figueiredo (2009) afirmam que não 

se pode priorizar a legislação orçamentária em detrimento dos mandamentos 

constitucionais, pois a Constituição é a lei máxima no Estado Democrático de 

Direito. Além disso, o redirecionamento de recursos pode minimizar os efeitos 

da reserva do possível nas duas conspecções acima citadas, mas 

principalmente nessa última, isso porque direitos sociais como a saúde e 

educação devem ser priorizados em relação a outros.   

Ainda nas palavras Sarlet (2009, p. 29):  

 
[...] o STF tem consolidado o entendimento de que nesta seara 
incumbe ao Estado, em primeira linha, o dever de assegurar as 
prestações indispensáveis ao mínimo existencial, de tal sorte que em 
favor do cidadão há que reconhecer um direito subjetivo, portanto, 
judicialmente exigível, à satisfação de necessidades vinculadas ao 
mínimo existencial e, portanto, à dignidade da pessoa humana. 
 

O doutrinador (2009, p. 27) destaca a especial relevância do direito 

fundamental à vida dentro das obrigações estatais e a sua prioridade em relação 

à qualquer outra necessidade, visto que, sem o referido direito não se pode 

tutelar nenhum outro. Nesse sentido, denota que "O direito à vida (e, no que se 

verifica a conexão, também o direito à saúde) constituindo, pré-condição da 
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própria dignidade da pessoa humana”. Esta colocação tem ainda mais relevância 

quando considerado o maior desafio sanitário do século, visto que, o Ente 

Público não deveria ter outra prioridade além de controla-lo, com o objetivo de 

propiciar dignidade e condições justas aos doentes e necessitados.   

Por fim, ante o exposto, é importante que a limitação da razoabilidade seja 

observada em qualquer ato do Poder Público, assim como em todas as decisões 

judiciais. O Ente Público não pode e não deve acatar qualquer pretensão 

postulada em juízo, especialmente as excessivas ou não plausíveis com os seus 

deveres, ou quando entende-se como não razoável que o Estado seja compelido 

a presta-lo, como, por exemplo, exigências injustificadas de marcas de 

medicamentos, embora, na realidade atual, poucas sejam as demandas que se 

enquadram nestes critérios de limitação.  

Perante as circunstâncias impostas pela Covid-19, Villas-Bôas (2014) 

denota que, embora seja um fato que que o mínimo existencial não se sujeita 

à reserva do possível, na realidade, isto pode acontecer, dependendo dos níveis 

de contágio e ao patamar que a escassez atinja. Diante disso, é urgente que se 

discuta uma regulamentação nacional, com normas para a uniformização do 

acesso aos leitos de internação e medicamentos, dado o caso excepcional de 

pandemia.  

A partir dessa análise, e, por todo o exposto, observa-se que, em se 

tratando de direito fundamental à saúde, e consequentemente do direito à vida, 

o critério a ser considerado é a razoabilidade do pedido postulado em juízo, a 

partir da análise do caso concreto. Quanto as outras limitações da reserva do 

possível, apenas se tornam relevantes em um segundo plano, quando o Ente 

Público devidamente comprova no processo que não possui recursos efetivos 

para custear o tratamento ou medicamento pleiteado. 

Por fim, Maria Elisa Villas-Bôas (2014, p.157), muito bem ensina “que a 

reserva do possível é argumento limitador da concretização de políticas públicas 

sociais, entretanto não pode servir para justificar o descumprimento de 

prestações materiais, mas, no máximo, como argumento de ponderação. Para a 

autora, quando alegada para limitar as prestações sociais, a escassez “deve ser 

provada, não se podendo simplesmente presumir”. 
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CONCLUSÃO 

Dado o exposto, que não tem por escopo esgotar o tema, conclui-se que 

a judicialização do acesso à saúde tem por principal objetivo assegurar o respeito 

e a efetivação dos mandamentos Constitucionais, estabelecidos em cláusulas 

pétreas, pelo Poder Público, que, por muitas vezes, deixa de provê-los por 

escassez de recursos ou má gestão. E ainda, através do acionamento do Poder 

Judiciário, busca garantir o atendimento de medidas e recomendações médicas 

e científicas que protejam a nação durante a pandemia, que há 7 meses castiga 

o país.  

Resta evidente que, embora a reserva do possível apresente limitações 

fáticas, jurídicas e de razoabilidade, às pretensões relativas ao direito 

fundamental à saúde, estas devem sempre observar, em primeiro plano, apenas 

o critério da razoabilidade, visto que é impossível que o Estado defira toda 

pretensão de direito social postulada. 

Portanto, deve-se dar prevalência apenas a este critério limitador nas 

demandas referentes ao investimento do dinheiro público na saúde, visto que as 

limitações fática e jurídica podem ser superadas através redirecionamento de 

recursos, pois direitos fundamentais como a saúde e educação devem ser 

priorizados em relação a outros, especialmente em tempos de Covid-19, em que 

tutelar a saúde significa, em maior grau, salva vidas, o que deve ser a absoluta 

prioridade do Estado no momento atual. 

Nesse contexto, é necessário que haja empenho por parte dos três níveis 

de governo, para que os preceitos da Lei Maior sejam efetivadas, materializando 

em plano concreto os direitos fundamentais, tão necessários, neste momento 

crítico, à manutenção da vida e da dignidade da população.  
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O DIREITO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM 

OS PAIS COM RESIDÊNCIAS DIFERENTES DURANTE A PANDEMIA EM 

RAZÃO DA COVID-19 E O ISOLAMENTO SOCIAL, A TECNOLOGIA COMO 

INSTRUMENTO FACILITADOR  

 

Marcel Augusto Gava de Salles1 

 

RESUMO: O presente trabalho abordará o direito das crianças e dos 
adolescentes quanto à sua convivência com os pais divorciados, com dissolução 
de união estável ou separados, tendo em vista as residências diversas das 
partes. Para tanto, houve a necessidade analisar esse objeto sob a perspectiva 
do direito dos filhos em conviverem com seus pais durante o período de 
pandemia causado pela Covid-19 em observância do isolamento social. Dessa 
maneira, abordou-se a situação de vulnerabilidade das crianças e dos 
adolescentes e seu enquadramento como minoria e necessidade de observação 
especial. Ainda, há a importância da convivência entre os filhos e os pais que 
não residem na mesma residência. Por fim, foi analisado o direito de convivência 
durante a pandemia e sob o aspecto do isolamento social. Com isso, nota-se a 
necessidade de judicialização a fim de garantir uma nova forma de direito de 
convivência, de modo que a criança e o adolescente possuirão certa dificuldade 
em virtude da ausência de capacidade processual. Atrelado a isso, a tecnologia 
será utilizada como instrumento facilitador para a efetivação do direito de 
convivência. 
 
Palavras-chaves: minoria; criança e adolescente, direito de convivência; 
tecnologia 

ABSTRACT: The present work will address the right of children and adolescents 
to live with divorced parents, with the dissolution of a stable or separated union, 
in view of the different residences of the parties. Therefore, it was necessary to 
analyze this object from the perspective of the children's right to live with their 
parents during the pandemic period caused by Covid-19 in compliance with social 
isolation. In this way, the situation of vulnerability of children and adolescents and 
their classification as a minority and the need for special observation were 
addressed. Still, there is the importance of coexistence between children and 
parents who do not reside in the same residence. Finally, the right to live together 
during the pandemic and under the aspect of social isolation was analyzed. As a 
result, there is a need for judicialization in order to guarantee a new form of 
coexistence right, so that children and adolescents will have some difficulty due 
to the lack of procedural capacity. Linked to this, technology will be used as a 
facilitating instrument for the realization of the right to coexistence. 
 
Keywords: minority; child and adolescent; coexistence right; technology 
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1. INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho tem como objetivo analisar o direito de convivência 

dos filhos com os pais divorciados durante o período de pandemia, ocasionado 

pela Covid-19, e o efeito do isolamento social, sendo utilizada a tecnologia como 

facilitadora da manutenção das relações afetivas. 

 Para tanto, serão utilizadas aquelas relações advindas do divórcio, da 

dissolução da união estável, bem como do instituto da separação, quando houver 

nesses casos sentença judicial transitada em julgado e estabelecida o direito de 

visitas. Ainda que se tratem de previsões legais distintas, mesmo que haja 

grande semelhança, o que será estudado é relação entre o pai ou a mãe não 

residente com a criança ou o adolescente. 

 Primeiramente, será necessário apontar as crianças e os adolescentes 

como grupo minoritário, em virtude de sua vulnerabilidade. Importante frisar que 

minoria e vulnerabilidade não são termos sinônimos e não possuem a mesma 

definição, contudo, são institutos interligados e ambos podem ser aplicados às 

crianças e aos adolescentes.  

Para tanto, esse grupo de pessoa se enquadra como minoria em virtude 

da limitação de direitos (Lopeze, 2008), haja vista que a proteção à criança e ao 

adolescente ainda faz-se recente, sendo que a Constituição Federal de 1988 é 

o marco que legal que de fato visa proteger essa classe. Ainda, esse grupo de 

indivíduos possuem vulnerabilidade extrínseca em virtude sua idade, como bem 

aponta Rogers; Ballantyne (2008). 

Ato continuo, será exposto a necessidade e a importância do direito de 

convivência dos filhos com os pais que não residem sob a mesmo lar bem como 

a importância do afeto como instrumento de desenvolvimento das relações 

familiares sob a ótica o princípio do melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

Por fim, observar-se-á o direito de convivência sob o aspecto da pandemia 

em função Covid-19 e em relação ao isolamento social. Para tanto, o trabalho 

tem como objetivo expor a relevância da manutenção dos laços afetivos durante 

esse período e suas peculiaridades. Será observada a dificuldade das crianças 

e dos adolescentes, que não convivem com um dos genitores, em alcançar a 

justiça e ver seu direito de convivência assegurado. Ainda, haverá a observação 

da tecnologia como importante instrumento de manutenção das visitas entre pais 

e filhos, além de facilitadora da manutenção do afeto. 
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A construção deste artigo foi realizada como o método qualitativo, em que 

foram observadas diversas pesquisas envolvendo o direito de convivência 

durante o período de isolamento social, bem como a análise da criança e do 

adolescente como grupo vulnerável e minoritário, a fim de apresentar uma 

resposta para manutenção das visitas e do contato afetivo, sem, no entanto, 

tratar como uma única solução aplicável ao cenário desse grupo de pessoas. 

 

2. AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES COMO GRUPO MINORITÁRIO  

A partir da Constituição Federal de 1988 as crianças e os adolescentes 

passaram a possuir no Brasil uma nova forma de representação legal. O artigo 

227 põe a salvo a criança, o adolescente e o jovem à uma série de direitos, 

apontando uma ideia de respaldo à uma vida digna (BRASIL, 1988), de modo 

que a referida norma é o marco legal para que esse grupo da coletividade 

passasse a ser considerado sujeito de direito. Ato contínuo, a Convenção das 

Nações Unidas (1989), apresenta o respaldo internacional e fica evidente como 

a proteção à criança e ao adolescente se tornou um instrumento cuidado tanto 

no aspecto social quanto no quadro jurídico. 

 Conforme aponta Secco (2014), com a ratificação da Convenção das 

Nações Unidades de 1998 e com influência da Constituição Federal de 1988, 

houve a substituição do Código de Menores 1979, passando a vigorar a Lei 

8.0669, de 13 de julho de 1990, conhecida como o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de modo a efetivar e auxiliar na proteção à esse grupo minoritário. 

Em que pese a proteção legal, mesmo que recente, a vulnerabilidade das 

crianças e adolescentes torna esse grupo objeto de ampla observação, 

especialmente quanto seu enquadramento quanto à uma minoria. Importante 

entender a definição geral de minoria, para tanto, aduz Lopes (2008) “(...) todo 

grupo humano, cujos membros tenham direitos limitados ou negados apenas 

pelo fato de pertencerem a esse grupo, deve ser considerado um grupo 

minoritário.” Ainda, Brito (2009), demonstra que além das minorias, existem os 

grupos vulneráveis, contudo, ambos os grupos são expostos à atos 

discriminatórios e de intolerância. 

 Carmo (2016), faz relevante apontamento da relação entre 

vulnerabilidade e minoria: 

 
(...) a partir de uma perspectiva jurídica, relaciona as minorias aos 
chamados grupos vulneráveis, os quais são descritos por ela como 
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grupos que sofrem discriminação e são vítimas de intolerância. Aqui, 
percebemos que grupos minoritários e grupos vulneráveis possuem 
elementos característicos em comum, embora não estabeleçam 
obrigatoriamente uma relação sempre de proximidade conceitual. O 
que parece comum está na estreita relação de afetamento no que 
tange ao poder que lhes é tirado, ao processo de dominação, à 
violência sofrida, à marginalização social e a uma necessidade 
premente de tolerância que, segundo boa parte da literatura a esse 
respeito, não é verificada. 
 

 Ainda, é possível determinar certas classificações dos grupos vulneráveis, 

sendo as mais comuns a modalidades intrínsecas e as extrínsecas, de tal 

maneira que neste último grupo é onde encontram-se as crianças 

 
Existem muitas fontes de vulnerabilidade, mas é possível estabelecer 
uma tipificação básica: a) vulnerabilidade extrínseca – ocasionada por 
circunstâncias externas, como falta de poder socioeconômico, 
pobreza, falta de escolaridade ou carência de recursos; e b) 
vulnerabilidade intrínseca – causada por características que têm a ver 
com os próprios indivíduos, tais como doença mental, deficiência 
intelectual, doença grave, ou os extremos de idade (crianças e idosos). 
Ambos os tipos de vulnerabilidade, extrínseca e intrínseca, levantam 
questões éticas em relação à participação em pesquisa. Eles podem 
ocorrer isolada ou concomitantemente. Em particular, as pessoas com 
vulnerabilidade intrínseca freqüentemente também são 
extrinsecamente vulneráveis, pois geralmente não têm poder e 
provavelmente vivem na pobreza e sem acesso à educação. 
(ROGERS; BALLANTYNE, 2008) 
 

 Portanto, crianças e adolescente possuem proteção legislativa especial, 

haja vista a sua pouca idade e necessidade de observação e cuidado durante 

esse período de formação da vida humana. Nota-se seu enquadramento dentro 

de uma minoria vulnerável que merece observações peculiares a fim de garantir 

vida digna e não fadarem a marginalidade. 

 

3. DIREITO DE CONVIVÊNCIA DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES 

COM OS PAIS NÃO RESIDENTES NO MESMO LAR 

 Tendo em vista que as crianças e os adolescentes enquadram-se como 

minoria e para tanto necessitam de proteção especial, isso deve seguir dentro 

das relações familiares, como bem aponta o artigo 227 da Constituição Federal 

(1988). 

 Contudo, há de se considerar a realidade brasileira no tocante ao instituto 

do divórcio, da dissolução ou da união estável da separação, sem entrar no 

campo da discussão quanto a permanência do último objeto no Código de 

Processo Civil (2015). Fato é que o casamento e a união estável possuem uma 

crescente quanto ao seu desfazimento. Boa parte desse número se dá pelo 
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desenvolvimento legislativo e jurisprudencial, em que passou a haver maior 

preocupação com a vontade, a afetividade, a felicidade, enfim, das relações 

pessoais dos indivíduos integrantes da convivência, do que com o formalismo de 

outrora.  

 Para tanto, o divórcio por si só não possui maiores complicações, haja 

vista que basta o interesse de um dos indivíduos em findar a relação entre as 

partes, que poderá ser concedida a decretação do divórcio. Neste sentido, 

hodiernamente faz-se possível, inclusive, o divórcio de maneira extrajudicial, nos 

termos da Resolução nº 35 de 2007, bem como no Código de Processo Civil 

vigente, em seu artigo 733: “O divórcio consensual, a separação consensual e a 

extinção consensual de união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes 

e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, 

da qual constarão as disposições de que trata o art. 731 .” (BRASIL, 2015) 

 Nota-se que houve a necessidade de adequação da norma ao fato social, 

o fim das relações afetivas do casamento e da união estável ansiavam por essa 

modificação legislativa. Desse modo, com as mudanças no cenário legal e 

facilitação quanto ao término das relações conjugais, torna-se evidente o 

crescimento de divórcios no país, como faz-se possível notar em levantamento 

desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que aponta 

o crescimento de 8,3% da quantidade de divórcio, enquanto os casamentos 

diminuíram em 2,3% entre os anos de 2016 e 2017 (IBGE, 2017). 

 Posto isso, faz-se relevante observar quando o divórcio, separação ou 

dissolução de união estável envolve interesse de criança e adolescente. De tal 

maneira, após o fim da relação entre os pais, de plano há a discussão ou acordo 

quanto à guarda, de modo que o Código Civil prevê as modalidades 

compartilhada e unilateral, conforme prevê o artigo 1.583 (BRASIL, 2002) 

 Além do importante tema relacionado à guarda, em qualquer de suas 

modalidades, há o, também, o direito de convivência para o pai ou mãe que não 

for o responsável pela residência da criança ou do adolescente, nos termos do 

artigo 1.589, do Código Civil: “O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os 

filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com 

o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e 

educação. ” (BRASIL, 2002). 

 Neste sentido: 
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De acordo com o artigo 9º da Convenção Sobre os Direitos das 
Crianças (o tratado de direitos humanos mais amplamente ratificado 
da história da humanidade – foi ratificado por 196 países), as crianças 
não devem ser separadas ‘dos pais contra a vontade dos mesmos’. Na 
hipótese de separação dos pais, a convenção assegura o direito às 
crianças de ‘manter regularmente relações pessoais e contato direto 
com ambos’, salvo nos casos em que isso for contrário ao melhor 
interesse da criança. (VARGAS, 2020, p. 241). 
 

 Houve clara preocupação do legislador em manter estreitos os laços 

afetivos entre os filhos e aquele pai ou mãe que deixa o lar conjugal e, com isso, 

preservar a afetividade entre as partes. Importante perceber que o divórcio é 

uma fase de rompimento na vida daqueles que participam desse ato, e isso 

influencia de diversas maneiras na vida do ser humano. Por óbvio, não há um 

padrão nos relacionamentos existentes, haja vista que o ser humano é dotado 

de grande complexidade, mas existem traços marcantes no fim das relações 

conjugais, e o rompimento talvez seja a mais evidente. 

 Dessa maneira, a mudança no cotidiano demonstra-se um fator de 

importante observação na vida da criança e do adolescente, tendo em conta que 

não mais terá a figura do pai ou da mãe no seu ambiente familiar. Vale ressaltar 

que mesmo que não more mais com um de seus pais, ainda continuará a ser 

uma forma de família. Portanto, manter o contato com o pai ou mãe não mais 

presente é imprescindível a fim de atenuar o rompimento do laço familiar e não 

criar uma nova forma quebra afetiva e prejudicar no desenvolvimento da criança 

e do adolescente. Stolze; Pamplona (2020, p. 102) apontam o princípio da 

convivência familiar em que demonstra a importância da manutenção de laços 

afetivos entre pais e filhos e a importância da implementação de estrutura 

interdisciplinar a fim de garantir a efetividade desse princípio e preservar o 

desenvolvimento digno da criança e do adolescente. 

 Neste sentido, nota-se a relevância dos filhos em conviverem com ambos 

os pais após o fim do relacionamento. Apesar do fato que nas discussões 

judiciais quanto à de convivência ser requisitado pelo pai ou pela mãe, não se 

trata de um direito estabelecido apenas aos genitores, mas, ainda mais 

importante, faz-se direito dos próprios filhos, como bem exemplifica Dias (2017, 

p. 557): 

 
O direito de convivência não é assegurado somente ao pai ou à mãe, 
é direito do próprio filho de com eles conviver, o que reforça os vínculos 
paterno e materno-filial. É direito da criança manter o contato com o 
genitor com o qual não convive cotidianamente, havendo o dever do 
pai de concretizar esse direito. É totalmente irrelevante a causa da 
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ruptura da sociedade conjugal para a fixação do regime convivencional. 
O interesse a ser resguardado, prioritariamente, é o do filho, e objetiva 
atenuar a perda da convivência diuturna na relação parental. 
 

 Torna-se, portanto, essencial com o fim da relação estabelecer os moldes 

do direito de convivência entre os filhos e os pais que não estão mais no 

ambiente doméstico. As decisões judiciais, quando envolvem o direito de criança 

e adolescente no procedimento de divórcio, homologa o acordo de visitas entre 

as partes ou resolve a lide estabelecendo a maneira em que deverá ocorrer o 

exercício do direito. 

 

4. A PANDEMIA COMO AFASTAMENTO DO DIREITO DE CONVIVÊNCIA E A 

TECNOLOGIA COMO FACILITADORA DA MANUTENÇÃO DO DIREITO DE 

CONVIVÊNCIA 

 O ano de 2020 vendo sendo marcado pela pandemia em virtude da Covid-

19. Conforme dispõe a Organização Mundial da Saúde (2020) “O novo 

coronavírus (nCoV) é uma nova cepa de coronavírus que havia sido previamente 

identificada em humanos. Conhecido como 2019-nCoV ou COVID-19, ele só foi 

detectado após a notificação de um surto em Wuhan, China, em dezembro de 

2019. ” 

 Para tanto, no início do corrente ano, com a constatação de casos no 

Brasil, houve a necessidade de tomadas decisões por parte dos governantes a 

fim de conter a proliferação da doença e tentar manter o desenvolvimento 

político, social e econômico da coletividade. No entanto, há de se reconhecer a 

grande desigualdade no país, de maneira que não ocorreu uma coordenação 

uniforme. Contudo, existem pontos em comum que foram debatidos no país: a 

necessidade higienização, a utilização de máscaras, o fechamento do comércio, 

o isolamento social e tantos outros meios que envolvem a preocupação com o 

contágio e transmissão do vírus. 

 Fato é, que alheia a discussão política sobre quais são os métodos mais 

adequados para discutir a melhor forma de proteção contra a pandemia, o 

isolamento social passou a fazer parte do cotidiano brasileiro. Diversas pessoas 

passaram a trabalhar dentro de suas casas, evitando contato com os colegas de 

trabalho, não mais utilizando os meios coletivos de transporte, além de evitar a 

saída de casa, seja para lazer ou outras formas de compromissos.  
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 O isolamento social tem atuação direta na convivência familiar, em alguns 

casos estreitando os laços entre aqueles que residem na mesma residência e 

em outras situações afastando as pessoas com lares diferentes, como no caso 

de pais divorciados que não convivem com a criança ou adolescente e possuem 

o direito de visita. Faleiros Júnior; Miranda; Migliavacca (2020, p. 79), atestam a 

preocupação com o direito de família quanto a convivência durante o período de 

pandemia:  

 
Em relação ao direito das famílias, o impacto é particularmente sentido 
em razão da inegável barreira que o distanciamento social representa, 
uma vez que, em muitos casos, impede o convívio entre 80 familiares. 
E a situação é particularmente preocupante entre crianças e 
adolescentes, cuja peculiar situação de pessoas com a personalidade 
em desenvolvimento pode ser sensivelmente afetada pela redução ou 
eliminação do contato com os parentes (pai, mãe, tios, avós, dentre 
outros). 
 

 Atrelado à isso, ainda existem aquelas pessoas enquadradas no grupo de 

risco, aqueles que tendem a sofrer mais com a doença e isso pode ocorrer nos 

casos em que um dos pais possui o direito de convivência, de modo que, o ideal 

seria manter o isolamento social por completo, havendo, assim, uma forma de 

interrupção de convivência ainda mais forte. 

 Outrossim, relevante estabelecer a distinção entre grupo de risco e 

vulnerabilidade, tendo em vista que possuem significados distintos, mas a 

atenção à essas pessoas deve ocorrer com grande intensidade, nesse sentido:  

 
Neste contexto, importante distinguir risco e vulnerabilidade: a 
vulnerabilidade consiste em um grau de suscetibilidade para adquirir 
problemas de saúde, se distinguindo do risco, que é a probabilidade ou 
chance da pessoa adoecer em razão de um diagnóstico grave de 
saúde. Essa condição de vulnerabilidade, permanente ou temporária 
se justifica por inúmeros fatores, como etário, psíquico, legislativo, 
físico dentre outros, como no caso da criança e adolescente, que na 
condição de sujeitos em desenvolvimento merecem proteção especial. 
(NAHAS, ANTUNES, 2020) 
 

 Considerando a importância de manutenção dos laços afetivos, torna-se 

necessária a implementação de novos modelos de convivência, sem que afete 

a saúde das partes envolvidas. Como apontam Machado; Cerutti (2020), o 

convívio com os genitores tem relação direta com o desenvolvimento do afeto, 

auxilia na vivência em sociedade, além da importância quanto a regras de 

convivência social, como o estabelecimento de limites e compreensão do contato 

com pessoas diferentes. No entanto, Faleiros Júnior; Migliavacca (2020), 

atestam a existência de decisões judiciais no sentido de suspensão do direito de 
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convivência durante o período de pandemia, as quais são justificáveis a fim de 

proteger o melhor interesse da criança e do adolescente e evitar o contato com 

os pais que estejam sujeitos ao risco de contágio pela Covid-19, bem como sua 

eventual transmissão. 

 Não obstante, faz-se notório que a tecnologia tornou-se inerente à vida 

humana, não há como analisar a sociedade sem os elementos que a tecnologia 

nos oferece, de modo que mostra-se presente o protagonismo desse 

instrumento nas relações interpessoais à nível global (MIAN, 2018). 

Hodiernamente, existe a necessidade de os indivíduos estarem o tempo todo 

conectados, há certa ânsia pelo conhecimento quase instantâneo. Além disso, 

as pessoas conseguem estreitar a comunicação entre si, diminuindo distância 

que em momentos anteriores eram instransponíveis. 

 Essas tecnologias podem ser grandes ferramentas para a manutenção do 

direito de convivência entre pais e filhos distantes em virtude do isolamento 

social causado pela pandemia. Existem uma série de aplicativos que fornecem 

chamadas de vídeos, como o Whatsapp, Instagram, Facebook, FaceTime, 

Zoom, Google Meet, enfim, diversas opções tecnológicas permitem que o 

contato e a conversa entre pessoas distantes, se mantenha, em que torna-se 

possível a proximidade e o afeto, ainda que de uma nova forma e diferente do 

cotidiano.  

No caso de bom relacionamento entre os antigos cônjuges os contatos 

com os filhos pode ser facilitado, dentro desse cenário ideal, aquela medida 

judicial que delimitava o direito de convivência de maneira presencial, pode ser 

alterada a fim de utilizar ferramentas tecnológicas e possibilitar o contato entre 

pai ou mãe e os filhos. Por óbvio que haverá diferenças, mesmo que haja grande 

afeto entre as partes e muito amor envolvido, não se imagina que as crianças ou 

os adolescentes, bem como o pai ou mãe, ficarão em frente ao computador ou 

ao celular durante um fim de semana inteiro, por exemplo. Adaptação do uso 

dessa ferramenta é essencial, de modo a possibilitar o contato por mais dias 

durante a semana, ainda que em menor tempo, mas mantendo o contato e o 

afeto. 

Contudo, nem todas as relações acabam de forma estável ou se mantém 

harmônica após o fim do divórcio, sendo muito comum que os pais não exerçam 

a boa vizinhança após o fim da relação. Nesses casos, o contato via chamadas 

de vídeos ou outro modo de comunicação torna-se mais delicada, havendo a 
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chance de um dos pais não permitir esse modelo de contato, por não constar na 

decisão judicial ou mesmo pela má-fé, na tentativa de exercer certa vingança e 

não pensar no filho, o maior prejudicado dessa relação.  

Esse tipo de situação, quanto ao impedimento e colocação de barreiras 

para o convívio com o genitor não residente, pode acarretar na alienação 

parental, prejudicando o desenvolvimento da criança ou do adolescente. 

Machado; Sani apud Fonseca (2015), exemplificam esse instituto:  

 
A alienação parental acontece quando um dos progenitores, 
normalmente aquele com quem a criança reside, coloca barreiras e 
impedimentos às visitas do progenitor não residente, obstaculizando 
os encontros entre ambos (e.g., doenças inexistentes, compromissos 
de última hora, etc.), transformando a criança num instrumento de 
vingança (Fonseca, 2006) 
 

Assim, com o intuito de suprir essa falha e adequar a realidade 

ocasionada pela pandemia, visando interesse da criança ou do adolescente, é 

possível que o filho, representado pelo seu pai ou mãe, ingresse com uma ação 

judicial com intuito de regularizar as visitas nos moldes impostos pelo isolamento 

social, com as referidas chamadas de vídeo possibilitadas pelos aparelhos 

tecnológicos. 

 Importante notar a peculiaridade da criança ou do adolescente que está 

impedido de ter contato com o pai ou mãe que não convive diariamente, tendo 

em vista que não possui capacidade processual, nos termos do artigo 71, do 

Código de Processo Civil (2015), havendo a necessidade de intervenção de um 

de seus representantes para alcançar a justiça e garantir o seu direito. Com isso, 

percebe-se que essa pode ser uma grande barreira para que a criança ou 

adolescente consiga exercer o seu direito de convivência.  

 Com o acesso à justiça há grande de possibilidade do pai ou da mãe 

residente em lar diverso da criança ou do adolescente em conseguir manter o 

contato e executar os laços afetivos e os amorosos, durante os efeitos causados 

pelo isolamento social em virtude da Covid-19, salvaguardando a família e 

auxiliando no desenvolvimento dessas pessoas vulneráveis, que já possuem 

grande importância, haja vista a formação de diversos traços da personalidade, 

bem como agravados pela situação pandêmica atual, que modificou a forma de 

viver de quase todas as pessoas. 

 Importante salientar que esse tipo de busca pela jurisdição não deve 

ocorrer apenas no caso em que os pais não estão em acordo, mas seria 
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interessante para os genitores com boa convivência solicitarem ao poder 

judiciário para que efetive as visitas virtuais nos termos mais adequado ao 

melhor interesse da criança ou do adolescente, ou homologue acordo entre as 

partes respeitando o referido princípio, a fim de garantir maior segurança jurídica 

e buscar evitar prejuízos futuros, seja para o pai ou a mãe, quanto para a criança 

ou para o adolescente. 

 Por fim, há de se reconhecer o fenômeno da exclusão digital presente no 

cenário brasileiro e está ligada à desigualdade social presente no país (GROSSI, 

COSTA, SANTOS, 2013), de modo que essas pessoas sem acesso aos 

dispositivos tecnológicos estarão ainda mais prejudicadas quanto ao direito de 

convivência, e, talvez, não restará alternativa senão aguardar o fim da pandemia 

ou o surgimento de medidas menos restritivas, mas com segurança e saúde. 

Além disso, vale frisar que o contato via métodos tecnológicos é uma adaptação 

ao cenário atual, de modo que não deverá ser utilizado como regra, haja vista 

que o contato presencial ainda se mostra mais eficiente, devendo o direito de 

convivência virtual ser usufruído de forma passageira e apenas como método de 

substituição, bem como em garantia ao melhor interesse da criança e do 

adolescente. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A proteção da criança e do adolescente demonstra-se recente no cenário 

brasileiro, tanto é que, a legislação relativa à esse objeto tem como principal e 

efetivo marco a Constituição Federal de 1988. Não obstante, inegável a ausência 

de proteção integral desse grupo, sendo possível, portanto, apontar limitações 

aos direitos da referida classe, de maneira que, torna-se capaz o enquadramento 

com minoria. Ademais, em virtude da pouca idade e dificuldade de auto-

proteção, tanto em termos legais e jurídicos, quanto no convívio social, as 

crianças e os adolescente são consideradas pessoas vulneráveis, de modo que 

merecem atenção especial sob diversos aspectos. 

 Por conseguinte, a pandemia causada pela Covid-19 trouxe novas formas 

de vivência em sociedade e tem afetado diretamente as relações familiares. No 

tocante ao direito de convivência da criança e do adolescente com o pai ou a 

mãe não residente há grande modificação, especialmente com a implantação do 

isolamento social. 
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 A interrupção integral do direito de convivência entre os filhos e o pai ou 

a mãe que vivem em lares diferentes demonstra-se uma forma de 

descumprimento do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. 

No entanto, importante compreender que as medidas de saúde são 

imprescindíveis para o implemento do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Por conseguinte, o isolamento social cessa o contato entre esse grupo específico 

de indivíduos, dessa maneira, influencia de maneira prejudicial o direito de 

convivência. 

 Contudo, em virtude da evolução tecnológica, hodiernamente existem 

meios capazes de aproximar as pessoas que possuem certas barreiras, como 

por exemplo, o isolamento social. Com isso, há diversos aplicativos e 

instrumentos que possibilitam chamadas de vídeo e podem atenuar os efeitos 

da pandemia e manter as relações afetivas. 

 Para tanto, em observância às relações entre pais divorciados, quando 

inexistente a boa relação entre os genitores, a criança ou adolescente poderá 

enfrentar dificuldade para ver seu direito garantido, haja vista a necessidade de 

representação processual, de modo que, na maioria das situações será 

necessária a iniciativa do pai ou mãe não residente para o ingresso da ação a 

fim de regularizar as visitas e sua consequente ocorrência de forma virtual.  

Ainda, aos genitores que possuem relação pacífica, a confirmação judicial 

também faz-se interessante, com o propósito de garantir segurança jurídica às 

partes e assegurar de forma legal o direito de convivência aos maiores 

interessados, as crianças e os adolescentes. 

Portanto, possível reconhecer a dificuldade encontrada pelas crianças e 

adolescentes que possuem pais com moradias diversas, quanto ao exercício do 

direito de convivência, bem como as barreiras processuais encontradas para 

alcançar o acesso à justiça, havendo a necessidade de representação 

processual com o intuito de alcançar a justiça e assistir seu direito garantido, 

especialmente no período de isolamento social ocasionado pela pandemia da 

Covid-19. Por fim, notório que essas medidas deverão ser utilizadas de maneira 

provisória e excepcional, havendo a necessidade de priorizar o contato pessoal 

ao fim da pandemia. 
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RESUMO EXPANDIDO 

 

A (IN)EFICÁCIA DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

THE (IN)EFFECTIVENESS OF CIVIL PRISON OF THE FOOD DEBTOR IN 

PANDEMIC TIMES 

Isabelle Lucci Modenutti Gomes1 

Melissa Tereza Modenutti Gomes2 

 
RESUMO: O presente resumo objetiva explicitar de forma sucinta aspectos 
referentes à prisão civil do devedor de alimentos no atual cenário mundial de 
pandemia covid-19. Tal situação tem sido objeto de discussão, tendo em vista 
que se trata de um contexto incomum, resultante de força maior, que tem gerado 
insegurança jurídica e social aos infantes que dependem da pensão alimentícia 
para seu sustento e desenvolvimento. Por outro lado, o direito dos menores entra 
em contraste com o do devedor, que possui direito à saúde e à integridade física 
e moral, os quais podem ser facilmente violados no cenário atual, principalmente 
ao ser efetuada a prisão do executado, devido à superlotação dos presídios e a 
impossibilidade de manter o distanciamento social no local. O método de 
pesquisa utilizado para elaboração do resumo consiste em análises doutrinárias 
e jurisprudenciais, bem como dos principais instrumentos legais que aludem ao 
tema. Por fim, ressalta-se que cabe ao magistrado realizar o ponderamento de 
interesses, buscando o resultado mais benéfico para ambas partes. 
 
Palavras-chave: Prisão civil. Devedor de alimentos. Pandemia Covid-19. 
 
ABSTRACT: This summary aims to briefly explain aspects related to the civil 
debtor of the food debtor in the current world scenario of the pandemic covid-19. 
This situation has been the subject of discussion, considering that it is an unusual 
context, resulting from force majeure, which has generated legal and social 
insecurity for infants who depend on alimony for their support and development. 
On the other hand, the right of minors is in contrast to that of the debtor, who has 
the right to health and physical and moral integrity, which can be easily violated 
in the current scenario, especially when the executed is arrested, due to 
overcrowding prisons and the impossibility of maintaining social distance in the 
place. The research method used to prepare the summary consists of doctrinal 
and jurisprudential analyzes, as well as the main legal instruments that allude to 
the topic. Finally, it is emphasized that it is up to the magistrate to weigh up 
interests, seeking the most beneficial result for both parties.  
 
Key-words: Civil prison. Food debtor. Covid-19 Pandemic. 
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INTRODUÇÃO E METODOLOGIA 

É indiscutível que a pandemia Covid-19 causou consequências 

impensáveis, de proporções globais, que alcançaram o âmbito jurídico brasileiro. 

De acordo com as recomendações feitas pela OMS (Organização Mundial da 

Saúde), uma das formas de evitar a propagação do vírus consiste em manter o 

distanciamento social. 

Sabe-se que o sistema carcerário brasileiro não é eficiente e encontra-se 

abarrotado, devido à precariedade dos presídios e a falta de higiene. A vista 

disso, houve a suspensão das prisões civis no contexto da pandemia, 

alcançando as dos devedores de pensão alimentícia, em razão da 

impossibilidade de respeito ao distanciamento social nesses locais. 

Dessa forma, surge um conflito de direitos, entre os do alimentando e do 

executado. Este, possui o direito à saúde e à integridade física e moral, já o 

infante possui direito aos alimentos e ao sustento, que são imprescindíveis ao 

seu crescimento. 

Por fim, o método de pesquisa utilizado na elaboração do presente 

resumo foi o dedutivo, buscando diversas manifestações que versam sobre o 

tema, efetivando-se por meio de análises bibliográficas, tais como doutrinárias, 

jurisprudenciais e de instrumentos legais. 

 

A (IN)EFICÁCIA DA PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 

Sabe-se que o poder familiar se descreve como os vínculos jurídicos entre 

pais e filhos, que dispõe direitos e deveres mútuos. Nesse sentido, dentre os 

deveres, salienta-se o de sustento, conforme roga os instrumentos legais, tais 

como a Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e 

Código Civil. 

Tendo em vista o Código Civil, em especial o art.1695, entende-se que a 

obrigação alimentícia é um direito líquido, certo e exigível do menor, dos quais 

surgem consequências diversas. Entre as medidas coercitivas, enfatiza-se a 

possibilidade de prisão civil do devedor de alimentos. 

Nesse sentido, verifica-se que a prisão civil por inadimplemento de 

obrigação alimentícia, provisória ou definitiva, é um dos casos excepcionais de 

prisão por dívida previsto na Carta da República, a vista de sua extrema 

relevância posto que em sua omissão gera danos irreparáveis ao 
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desenvolvimento dos infantes. Desse modo, essa medida se sucede quando o 

devedor já citado, fica omisso, decorrendo o prazo de três dias sem pagar ou 

justificar a falta de cumprimento do mesmo, tendo essa duração máxima de 

sessenta dias de pena, como estabelecido no art. 19  da Lei nº 5.478, de 25 de 

julho de 1968 (Lei de Alimentos). 

No entanto, dentro do cenário atual pandêmico de COVID-19, e devido a 

facilidade de sua transmissão, a justiça brasileira, a vista de ser uma situação 

excepcional de força maior, para contenção do contágio, deliberou que a prisão 

civil do devedor de alimentos, no qual o mandado já esteja em vias ou tenha sido 

expedido, não será executada. 

Logo, diante desse cenário atípico, percebe-se um conflito de direitos, 

posto que de um lado há o direito de sustento inerente à criança, por outro, o 

direito à saúde do devedor, ambos estabelecidos objetivamente na Constituição 

Federal. Diante disso, verifica-se que ambos têm seu devido valor e amparo 

legal, entretanto, em casos excepcionais, como a pandemia, deve-se a justiça 

brasileira fazer o ponderamento de direitos e interesses, analisando criticamente 

o caso concreto, para tomar a decisão mais benevolente para ambos. 

Nesse sentido, tencionando o direito das crianças, basta salientar que 

como mencionado o dever de alimentos é primordial e insubstituível. Logo, sua 

falta causa prejuízos insanáveis ao seu desenvolvimento, que será intensificado 

ainda mais nesse período, posto que há incertezas quanto a sua duração, 

acarretando o desconforto familiar que depende dessa quantia para seu 

sustento. Por isso, como forma de amenizar a desavença, há possibilidade de 

recorrer a outros recursos coercitivos, como a penhora sucedendo por bem de 

família, FGTS, online dos ativos financeiros; entre outros. 

Por outro lado, tem-se os direitos do devedor, entre eles à saúde, vida, 

integridade física e moral, nos quais devem ser considerados, posto que também 

correspondem a direitos fundamentais. Nesse sentido, ressalta-se que o sistema 

carcerário brasileiro está sobrecarregado, sendo incabível manter o 

distanciamento e isolamento social posto a sua infraestrutura precária. Desse 

modo, preza-se pelo bem estar de todos, sendo do devedor, detentos e 

serventuários. 

Dentro desse novo panorama, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 

instituiu orientações a serem seguidas pelos magistrados na Recomendação nº 

62 de 17 de março de 2020, no qual respalda que em casos de prisão por dívida 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.478-1968?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.478-1968?OpenDocument
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alimentícia, aconselha-se a prisão domiciliar enquanto a pandemia não se 

finalize, posteriormente promove-se a prisão fechada, conforme segue abaixo: 

 
Artigo 6º — Recomendar aos magistrados com competência cível que 
considerem a colocação em prisão domiciliar das pessoas presas por 
dívida alimentícia, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e 
em observância ao contexto local de disseminação do vírus. 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2020) 

 
No entanto, muitos magistrados não acataram essa recomendação do 

CNJ, decidindo de modo a suspender provisoriamente os autos de execução, 

para que retome até o fim da pandemia e se suceda a prisão civil do réu devedor. 

Por fim, basta salientar que o desemprego e o isolamento social não são 

motivos para o descumprimento da obrigação alimentar. Logo, a fim de viabilizar 

o adimplemento e o justo progresso do infante, resta a possibilidade de 

realização de acordo entre as partes para que convencionem a dívida e 

satisfaçam ambos, tendo em vista seus direitos, interesses e o bem estar do 

menor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Portanto, diante de todo o exposto conclui-se que as prisões civis por 

inadimplemento da pensão alimentícia não estão sendo efetuadas, em razão do 

atual contexto pandêmico global, não há possibilidade de manter o 

distanciamento social dentro dos presídios, o que colocaria em risco a saúde e 

a vida do executado. 

Em contraste, a obrigação alimentícia corresponde a um direito líquido e 

certo do infante, e a sua ausência pode acarretar graves consequências ao seu 

desenvolvimento físico e intelectual. Ademais, a incerteza do fim da pandemia 

tem aumentado o transtorno dentro das famílias que dependem da pensão 

alimentícia para o sustento de seus filhos. 

Essa disparidade origina insegurança jurídica, e apesar da 

recomendação feita pelo Conselho Nacional de Justiça, na qual aconselha os 

magistrados a efetivarem a prisão domiciliar até que a pandemia cesse, esses 

vem optando pela suspensão das prisões civis dos devedores de alimentos, 

resultando no desamparo jurídico das crianças e adolescentes que dependem 

da pensão alimentícia para sua sobrevivência. 
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A (IN)FLEXIBILIDADE DO JUDICIÁRIO NA PANDEMIA DA COVID-19 

DIANTE DA POPULAÇÃO MARGINALIZADA 

THE (IN)FLEXIBILITY OF THE JUDICIARY IN THE COVID-19 PANDEMIC IN 

FACE OF THE MARGINALIZED POPULATION 

Júlia Brosso Said1  

Júlia Martins2 

 

RESUMO: O escopo deste trabalho é analisar o modo como a atual pandemia 
da COVID-19 refletiu no sistema judiciário brasileiro, e, consequentemente, as 
medidas que foram necessárias a serem adotadas para garantir o acesso à 
justiça à população. Para tanto, analisar-se-á tais políticas e  o impacto na vida 
daqueles que recorrem a esta esfera do poder para resolução de suas lides. 
Paralelamente, verificar-se-á, através de casos concretos a efetividade das 
medidas, provimentos do Conselho Nacional de Justiça e leis no que tange à 
viabilização do prosseguimento das demandas judiciais à população 
marginalizada, que abrange a maioria dos cidadãos brasileiros, e que, em 
decorrência da pandemia, acentuou ainda mais a desigualdade social de nosso 
país. É por isto, que a presente pesquisa, partirá do pressuposto que o Poder 
Judiciário, como órgão da União Federativa do Brasil, tem como principal função, 
através de sua competência, dirimir as diferenças sociais e garantir a justiça a 
todos que lhe recorrem. 
Palavras-Chave: Acesso à Justiça. COVID-19. Poder Judiciário. 
 
ABSTRACT: The scope of this work is to analyze how the current pandemic of 
COVID-19 reflected in the Brazilian judicial system, and, consequently, the 
measures that were necessary to be adopted to guarantee access to justice for 
the population. To this end, we will analyze such policies and the impact on the 
lives of those who resort to this sphere of power to resolve their disputes. At the 
same time, will be verified through concrete cases the effectiveness of the 
measures, provisions of the National Council of Justice and laws regarding the 
feasibility of pursuing legal demands on the marginalized population, which 
covers the majority of Brazilian citizens, and as a result of the pandemic, it has 
further accentuated the social inequality in our country. It is for this reason that 
the present research will start from the assumption that the Judiciary Power, as 
an organ of the Federative Union of Brazil, has as its main function, through its 
competence, to resolve social differences and guarantee justice to all who resort 
to it. 
Keywords: COVID-19. Judiciary Power. Right to Justice. 
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INTRODUÇÃO  

Desde a eclosão da síndrome respiratória aguda grave 2 (“severe acute 

respiratory syndrome coronavirus 2” ou “SARS-CoV-2”) ocasionada pelo vírus 

COVID-19, também denominado coronavírus, que se alastrou perante o globo, 

o mundo se deparou com a maior pandemia da história recente da humanidade. 

E por conseguinte, houve uma verdadeira paralisação global para enfrentar 

tamanho desafio, que sequer, antes, poderia ser imaginado.  

Após dez meses do primeiro contaminado na China, o novo coronavírus 

deixou mortos em todo o mundo, ultrapassando a casa do milhão, e infelizmente, 

mesmo com esforço coletivo, não há indícios de uma possível estagnação. Como 

se não bastasse a letalidade da COVID-19, esta ainda é responsável por 

acentuar significativamente as curvas sociais existentes, e desmantelar as 

aparências que escondem as  desigualdades que há tanto tempo existem em 

nosso país, que por vezes, preferimos ignorar.  

O fato é que, em um país emergente como o Brasil, o alastramento do 

vírus trouxe consequências e prejuízos inimagináveis, e ainda, incalculáveis para 

toda a população, mas em um Estado com tantos contrastes, algumas pessoas, 

e classes, foram ainda mais afetadas do que outras. E embora tenha sido 

necessária uma adequação à nova realidade imposta pelo vírus, nem todos 

puderam se ajustar.  

E é por isto que tanto se fala da necessidade da empatia para com o outro, 

pois, os reflexos da COVID-19 se deram em diferentes âmbitos e intensidade às 

pessoas. É nesse sentido, que se preza a  flexibilização das atividades  enquanto 

se combate o vírus, como forma de assegurar o mínimo de dignidade às 

pessoas. É com esta perspectiva que inúmeras mudanças de paradigmas foram 

adotadas por nosso Poder Público, tendo em vista as circunstâncias 

excepcionais que o Brasil está enfrentando.  

Nesta toada é que o Poder Judiciário vem-se ajustando, através de 

provimentos do Conselho Nacional de Justiça, para atuar como garantidor do 

acesso à justiça. Contudo, como se verá adiante, tais medidas ignoram as 

particularidades do caso concreto da maioria da população brasileira. Assim, ao 

longo do presente trabalho, será analisado, através da verificação de casos 

concretos e doutrina especializada, o impacto dos provimentos de adequação à 

pandemia para a população marginalizada e carente de recursos.  
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PONDERAÇÃO ACERCA DOS PROVIMENTOS DE ADEQUAÇÃO À 

PANDEMIA DA COVID-19 E A INEFICÁCIA FRENTE À POPULAÇÃO 

CARENTE 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, também conhecida 

como a “Constituição Cidadã”, pôde-se notar uma verdadeira mudança de 

paradigmas no cenário brasileiro no que diz respeito ao nosso judiciário, 

consagrando o princípio do acesso à justiça em seu artigo 5°, XXXV, que seria, 

desde à época, o maior norteador do Poder Judiciário.  

É, através dessa perspectiva que houve a proclamação do Código de 

Processo Civil, em 2015, que em suas disposições deixa de lado o enrijecimento 

e a rigidez antes comuns ao poder judiciário, e passa a assegurar também o 

acesso ao poder judiciário a toda população. Não obstante outros princípios que 

decorrem do “acesso à justiça”, e tem como também primazia garantir aos 

cidadãos brasileiros o direito a uma resposta do judiciário quando requisitado, é 

com enfoque naquele que se discorre o presente trabalho.  

Entende-se pelo princípio do acesso à justiça, a possibilidade de que todo 

e qualquer cidadão tem direito a ter seu litígio apreciado pelo Estado, e ainda, 

que tenha deste uma resposta justa ao conflito. Contudo, não se atém a isto, é 

necessário também a efetivação de diversos outros instrumentos para que o 

princípio tenha sua aplicabilidade integral, podendo destacar, a 

instrumentalidade do processo, e a celeridade processual.  

Ocorre que, ao nos depararmos com os provimentos do Conselho 

Nacional de Justiça dados durante a pandemia, com o intuito de adequar o 

Judiciário para continuar atuando mesmo frente aos desafios impostos pelo novo 

coronavírus, é possível perceber que são medidas superficiais e que vão de 

desencontro a principal função do judiciário – dar uma resposta justa ao litígio.  

Como já bem destacado em um país repleto de desigualdade social, é 

necessário buscar políticas que consigam atender a todos. No entanto, dando 

ênfase ao provimento que autoriza a audiência por meio de videoconferência, é 

nítido que não se leva em conta que no Brasil o acesso à internet ainda é 

elitizado, porquanto,  nem toda população brasileira, sequer possui o devido 

acesso, e ainda, ignora o fato de que, nem todos são contemplados com redes 

de telefonia em suas residências.   Não obstante, não basta o acesso, para 

realizar uma audiência online, é necessária internet de qualidade, que poucos 

brasileiros têm.  
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Conforme dados oficiais do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), 45,9 milhões de pessoas ainda não possuem acesso, equivalendo 

a ¼ da população brasileira. É com base nessas estatísticas que se propõe a 

reflexão, como o Estado atua como garantidor do acesso à justiça, se sequer 

fornece meios para tanto? 

Em um momento excepcional como este em que vivemos em que se 

preza tanto pela resiliência, há decisões que vão justamente em sentido oposto. 

Conforme se pode observar de determinadas decisões judiciais, o juízo pouco 

se importa com as particularidades de cada caso concreto. 

Em processo que corre em segredo de justiça de autos n° 00XX4360-

13.201X.8.16.0014, quando a Defensoria Pública pugnou pelo adiamento da 

realização da audiência virtual, ante a falta de acesso pela parte, o(a) 

magistrado(a) se manifestou no seguinte sentido:  

 
As audiências virtuais, por ora não se apresentam como uma faculdade 
à disposição das partes e do Juízo, mas sim, o único meio viável de 
realização do ato, inclusive modalidade com aprovação do CNJ. Desta 
forma, cabe às instituições de ensino, partes, Defensoria Pública, 
Ministério Público e Advogados diligenciarem para se adaptarem à 
nova realidade. 

 

 

O questionamento que se faz é, como é possível dar o mínimo de 

dignidade à população carente, ou ainda, como é possível dar uma resposta 

justa ao litígio se é ignorado as particularidades do caso concreto, ou se a parte 

sequer possui os instrumentos necessários para se garantir o princípio do 

contraditório e da ampla defesa? Além disso, podemos refletir quanto à extensão 

da efetividade do princípio do acesso à justiça, se este se consolida com o 

simples ingresso da demanda, ou se de fato se consagra, quando apreciado as 

condições e particularidades, garantindo somente assim, a justiça.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, é possível averiguar que a pandemia da COVID-19 

acentuou ainda mais a desigualdade social existente em nosso país. E embora, 

seja papel do Estado e seus órgãos dirimirem as diferenças, e atuarem, 

conforme a Constituição Federal, no que tange assegurar a dignidade humana, 

o Poder Judiciário, através de seus provimentos e decisões, está indo de 

desencontro aos princípios e objetivos constitucionais. 
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É por isto que o presente trabalho propôs a reflexão da extensão do 

princípio do acesso à justiça na pandemia da novo coronavírus, pois, conforme 

exposto, os provimentos e posições judiciais, não levam em conta a realidade de 

nosso país e de sua maioria populacional, que são pobres na acepção jurídica. 

Portanto, questiona-se, se é suficiente a proposição da demanda para a 

efetivação do princípio, ou se este é apenas assegurado quando se dá, ao 

jurisdicionado, uma resposta justa que leve em conta as particularidades do caso 

concreto, o que não vem ocorrendo na atualidade, diante da situação 

excepcional que estamos vivendo.  
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ASPECTOS GERAIS SOBRE OS CONFLITOS DE INTERESSES ACERCA 

DOS MÉTODOS PREVENTIVOS AO COMBATE DA PANDEMIA DO COVID-

19  

 

Gabriele Cristina De Oliveira1 

 

RESUMO: A grande discussão a respeito do tema do presente trabalho se refere 
a disparidade de interesses sobre métodos preventivos ao combate da 
propagação do vírus do COVID-19 no Brasil, que por um lado esses meios 
afetam diretamente na sociedade mas que enfrentam dilemas de interesses 
pessoais, no qual se verifica um peso na balança do que se compreende por 
direito particular em oposição ao direito público, e o que realmente deve se levar 
em consideração em tempos tão avassaladores como o atual momento 
enfrentado pela pandemia do coronavírus. Dessa forma, o intuito é apresentar e 
questionar os posicionamentos favoráveis ou não de ambas as vontades, e não 
identificar exatamente qual das posições é a melhor e inquestionável em relação 
ao atual contexto vivenciado pela população mundial, em especial a brasileira. 
 
Palavras-chave: Coronavírus. Interesse Pessoal. Interesse Social. Vacina de 
Imunização. 
 

INTRODUÇÃO 

O tema a ser tratado se refere a forma pela qual uma pandemia pode se 

alastrar de maneira tão rápida em um meio social afetando drasticamente na 

vida de toda comunidade e grupos no mundo em geral, e especificamente no 

Brasil, e gerar tantas divergências sobre o que realmente é necessário venerar 

e aplicar em prol do seu combate. 

O coronavírus, em síntese, é uma doença do COVID-19, infecciosa e 

causada por um vírus recém-descoberto que no final do ano passado e desde o 

início do presente ano de 2020 vem gerando diversas consequências insalubres 

e até mortais à população global. 

Ocorre que métodos preventivos são criados para combater a 

disseminação e propagação desse vírus que há praticamente um ano se mostra 

presente em grande parte dos assuntos discutidos sobre bem-estar social e 

pessoal. 
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INTERESSE GERAL X INTERESSE PESSOAL NA PROPAGAÇÃO DO 

COVID-19 

A princípio, a questão do vírus do COVID-19 se lastrou repentinamente 

de uma forma abrupta no mundo, e grande parte das frentes médico científicas 

estão se juntando ao combate dessa pandemia no interesse humanitário de 

prevenção, seja na criação de medicamentos, ou meios necessário preventivos, 

ou até mesmo na forma de se criar uma vacina de imunização para o bem-estar 

e saúde de todos. 

A grande questão é: como uma doença pode ultrapassar tão rápida os 

limites de seu país e atingir vários outros em questão de horas? Por isso vem a 

palavra pandemia, uma condição que afeta toda a população mundial e que 

necessita urgentemente de meios para combater ou pelo menos amenizar os 

efeitos e contaminações causados por ela.  

Ocorre que nem todos cumprem a rigor as recomendações dadas pelos 

órgãos sanitários da OMS (Organização Mundial da Saúde), ainda assim, as 

pessoas não estão se higienizando suficientemente, utilizando as máscaras e 

nem respeitando o distanciamento social, em razão disso, o número de mortes 

causadas pelo vírus aumenta a cada dia, assim como o número de casos de 

pessoas infectadas que aos poucos se torna infinito, por sua rápida 

contaminação e propagação viral. 

Todavia, há muitos escritores críticos e pesquisadores na área da 

medicina, sociologia e direito, ao tratarem sobre o assunto, que entendem a 

necessidade de uma lei específica para regulamentar a matéria sobre a 

obrigatoriedade de vacina, que não passará a ser apenas obrigatória às crianças, 

mas também aos adultos, com a limitação ao direito individual da pessoa em 

favor do bem-estar social e da saúde e necessidade humanitária, onde a vontade 

de todos prevalece sobre a do indivíduo.  

Mas seria correta a restrição de um direito individual em favor da 

assistência sanitária, mesmo essa estar visando à proteção da saúde de toda 

comunidade e até desse que se recusa se imunizar? Pois bem, é uma questão 

muito debatida entre a população, entretanto, ninguém deveria se obrigar a se 

imunizar sem sua própria vontade, seja por interesses pessoais, religiosos, ou 

até outros, no entanto, afetar os interesses sociais, econômicos e de bem-estar 

social aos direitos à saúde de toda coletividade, é uma questão de 
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responsabilidade, compreensão e reflexão na preservação da vitalidade, porém, 

entender o lado de quem se recusa é também uma maneira de respeitar as 

vontades e interesses pessoais. 

 

CONCLUSÃO 

Portanto, o presente resumo compreende que se faz necessária nessa 

corrida ao combate do COVID-19 a pressa na criação de medicamentos e 

vacinas de imunização de toda população, por se tratar de um assunto que 

envolve a todos e ser de interesse geral.  

Dessa forma, a recusa à utilização desses métodos seria um desrespeito 

não só consigo próprio, que pode ser contaminado, mas com as outras pessoas 

que não desejam de forma alguma se contaminar, no entanto, não poderá o 

Estado obrigar o indivíduo para que se vacine, vez que se trata de direito da sua 

personalidade e vontade própria, e por mais que políticas públicas sejam criadas 

em prol da imunização, muitos compreendem que tem o sujeito adulto o direito 

de escolher se quer ou não se auto imunizar. 
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER MEMBRO DE IGREJAS 

EVANGÉLICAS CONSERVADORAS E AS MEDIDAS DE 

CONSCIENTIZAÇÃO DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19 

 

Debora F. P. dos SANTOS1 

Ligia BINATI2 

 
Resumo: A violência doméstica contra a mulher, em suas diversas formas, 
prevista na Lei nº 11.340/2006, chamada de Lei Maria da Penha, é praticada no 
âmbito doméstico e muitas vezes tem apenas a própria vítima como testemunha, 
o que torna de suma importância que esta seja conscientizada da necessidade 
da denúncia às autoridades policiais para sejam tomadas as medidas cabíveis. 
Contudo, existem vários fatores que dificultam à mulher tomar essa decisão, 
desde medo, vergonha, insuficiência financeira para viver sozinha ou medo de 
perder a guarda dos filhos. Outro fator, que é o que se aborda neste trabalho, é 
o fato de ser a mulher vítima membro de igreja evangélica conservadora que não 
permite o divórcio entre seus membros ou que trata as situações de violência, 
como “provações” ou “tentações” diante das quais a solução será alcançada pela 
intervenção divina e não pela denúncia dos crimes cometidos às autoridades 
policiais. Diante de tais cenários, é evidente que a conscientização da 
necessidade de enfrentamento à violência doméstica deve ocorrer de forma 
incisiva dentro das igrejas, para que não haja incentivo ou tolerância a tais 
práticas, as fundamentando falsamente em doutrinas e práticas religiosas. Essa 
conscientização, durante a pandemia do Covid-19, deve ser ainda mais 
divulgada, tendo em vista que muitas mulheres estão em casa com seus 
agressores por maiores períodos de tempo. 
 
Palavras Chave: violência doméstica; covid-19; combate à violência contra a 
mulher. 
 
INTRODUÇÃO 

Uma pesquisa realizada por Valéria Vilhena em 2016 na Casa Sofia, que 

realiza a acolhida de vítimas de violência doméstica na zona sul da São Paulo 

revelou que 40% das mulheres acolhidas se declararam evangélicas. Diante 

deste dado é importante a reflexão sobre como a religião influencia tanto na 

prática da violência pelo agressor quanto na forma como a mulher vítima reage 

a essa situação e na decisão de realizar ou não a denúncia da violência às 

autoridades policiais ou buscar ajuda por algum outro meio. 
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P á g i n a  | 77 

 

      V SIMPÓSIO NEDDIJ e IV SIMPÓSIO NUMAPE 
“A luta pela inclusão e as dificuldades enfrentadas pelas minorias no 

acesso à justiça em tempos de pandemia covid-19” – 2020 
ISSN: 2526-883X 

As igrejas evangélicas conservadoras possuem diversos ensinamentos 

acerca do comportamento e apresentação social da mulher, bem como do papel 

desta no casamento e no ministério religioso, fundamentados em textos bíblicos 

e na interpretação conferida a estes, especialmente no que se refere à 

submissão da mulher ao marido. Da má interpretação desses textos, num 

contexto em que ele é tido como sagrado, verdadeiro e inviolável, em associação 

com o machismo ainda é predominante na sociedade, a despeito das lutas 

sociais e conquistas das mulheres, em muitos casos é um motivo que se adiciona 

às causas pelas quais as mulheres vítimas de violência doméstica não reportam 

tais situações, perpetuando uma cultura de violência que deve e está sendo 

combatida, como se verá a seguir. 

 

DESENVOLVIMENTO 

São diversos os motivos pelos quais as mulheres vítimas demoram ou, 

muitas vezes, nunca fazem a denúncia. Por muito tempo a sociedade brasileira 

acatou e disseminou a ideia de que “em briga de marido e mulher não se mete 

a colher”. Este pensamento tem sido atacado e, por todos os meios disponíveis, 

tem sido feita a conscientização da população acerca da necessidade de 

combate à violência doméstica contra a mulher, inclusive por meio da denúncia 

anônima, que pode ser feita por qualquer pessoa. Porém, apesar dos esforços 

empreendidos, não são todos os casos levados ao conhecimento das 

autoridades policiais e do judiciário. 

Entre os fatores que levam as mulheres a ficarem caladas, os mais 

comuns são o fato de que se sentem humilhadas e culpadas pela violência, 

temem por sua segurança e dos filhos diante de ameaças proferidas pelo 

agressor, temem perder a guarda dos filhos ou não ter condições financeiras de 

criá-los. Há também casos em que a mulher entende aquela violência como 

natural, por ser reproduzida pelas gerações anteriores, ou porque pensa que é 

apenas uma situação passageira, entre outros fatores.  

O que se acrescenta aqui, no caso da mulher vítima que faz parte de uma 

igreja evangélica conservadora é o fato de que essas igrejas normalmente não 

aceitam o divórcio entre os casais membros, e caso isso ocorra, pode levar a 

uma espécie de segregação da parte que tomou a iniciativa da separação, ou 

mesmo restrição dos direitos de atuação dentro da comunidade religiosa e uma 

condenação por não ter a mulher suportado a provação ou tentação (a violência, 
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no caso) e aguardado por uma intervenção divina, que seria alcançada por meio 

da oração, levando mulheres a continuarem em um relacionamento abusivo por 

acreditarem ser aquela a “vontade divina”. 

Diante deste cenário é de suma importância que a conscientização da 

existência, das formas e do combate à violência doméstica seja feito também 

dentro das igrejas evangélicas, ensinando, inclusive, cada qual dentro de suas 

crenças, a diferenciação entre a questão espiritual e a materialidade dos crimes 

cometidos no âmbito doméstico. O incentivo por parte de líderes religiosos ao 

pensamento de que a aceitação ao cometimento de um crime deve ocorrer para 

preservação da reputação do agressor diante da congregação, ou sob qualquer 

outra justificativa, já foi motivo de afastamento de líderes de diversas 

denominações, cujas ações, palavras e práticas foram repudiadas por estas. 

A Lei Maria da Penha, que prevê, nos incisos do artigo 7º, as formas de 

violência contra a mulher, sendo elas a violência física, psicológica, sexual, 

patrimonial e a violência moral. Aplica-se esta lei a toda mulher, nos termos do 

artigo 2º, "independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, 

cultura, nível educacional, idade e religião”. Assim, existe a necessidade de se 

combater essa violência em todos os seus aspectos e em defesa de todas as 

mulheres, o que felizmente tem ocorrido no âmbito das igrejas evangélicas, por 

meio da atuação de mulheres membros que buscam conscientizar outras 

mulheres e outros meios, como o coletivo Evangélicas pela Igualdade de Gênero 

(EIG), fundado em 2015, que atua desde 2018 em Londrina, inclusive como parte 

da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.  

O objetivo do coletivo é tecer uma rede de proteção para mulheres que 

buscam auxílio em igrejas e acabam sendo vítimas de abusos. A EIG também 

atua em outros estados e municípios com diversas iniciativas e campanhas de 

combate à violência durante a pandemia de Covid-19, período no qual muitas 

mulheres tem ficado isoladas em casa com seus agressores, sem acesso à ajuda 

necessária ou sem saber como buscar essa ajuda. 

A pandemia, que chegou em território nacional na metade do mês de 

março de 2020 trouxe, especialmente no início, grandes mudanças na rotina da 

população. Tendo em vista a gravidade da situação foi necessária a 

implementação, em praticamente todo o país, de medidas de isolamento totais, 

com fechamento de escolas, empresas, comércio, bares, igrejas e vários outros 

setores sociais e econômicos, tendo alguns municípios aderido, ainda, ao 
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lockdown, ou seja, total fechamento da cidade, com a proibição dos cidadãos de 

saírem de suas casas, exceto para atividades consideradas essenciais.  

Com o fechamento das igrejas muitas mulheres que já viviam em uma 

situação de violência doméstica se viram isoladas com seus agressores, e 

afastadas do âmbito social no qual poderiam pedir ajuda, ou que, de alguma 

forma, ofereciam segurança às mesmas. De acordo com a ouvidoria Nacional de 

Direito Humanos houve, somente no mês de abril, um aumento de 28% o número 

de denúncias de violência doméstica, comparados ao mesmo período do ano 

passado. 

Contudo, um ponto positivo que pode ser destacado é o de que diversas 

igrejas passaram a transmitir seus serviços de culto pela internet, oportunizando 

que ministros religiosos falassem a um número maior de pessoas, especialmente 

sobre a violência doméstica, alertando e conscientizando seus fiéis, homens e 

mulheres, dessa questão tão importante. 

Tendo em vista a crescente violência e considerando as dificuldades 

impostas pela pandemia, que limitou os atendimentos presenciais, bem como o 

contato social, foram criadas medidas com a finalidade de aumentar a proteção 

da mulher. Foi promulgada a lei 14.022/2020, que, entre outras medidas, 

determinou a prorrogação automática das medidas protetivas enquanto durar a 

pandemia, o atendimento prioritário às mulheres vítimas de violência doméstica 

pelo IML e a possibilidade de realização de registro de ocorrência por meios 

virtuais ou por telefone de emergência. Os registros de ocorrência de violência 

doméstica no estado do Paraná agora podem ser realizados por meio do site da 

polícia civil.  

Por fim, também foram criadas campanhas como Sinal Vermelho, na qual 

a mulher, vítima de violência doméstica mostra ao atendente de uma farmácia 

um X vermelho em sua mão, sinalizando que se encontra em situação de risco, 

e com isso o atendente irá imediatamente reportar a situação e auxiliar essa 

mulher.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto é notável que a violência doméstica atinge as mais 

diferentes mulheres e é fenômeno que está presente nos mais diversos círculos 
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sociais, sendo de suma importância que toda a sociedade esteja engajada no 

enfrentamento à violência e na proteção dos direitos de todas as mulheres. 

Enquanto grupo social que possui, além de todas as outras dificuldades 

apresentadas neste trabalho para se desvincular de uma situação de violência 

doméstica e recuperar a própria liberdade e dignidade enquanto pessoa 

humana, a mulher membro de igrejas evangélicas conservadoras que é vítima 

de violência doméstica por parte de seu marido ou até mesmo de seu líder 

religioso, figuras que podem estar concentradas na mesma pessoa, enfrenta os 

ensinamentos (equivocados) de que deve suportar aquela situação para não vir 

a causar escândalo diante da comunidade religiosa, pensamento que deve ser 

enfrentado e erradicado. 

A violência doméstica é um problema grave e antigo em nossa sociedade, 

que necessita não somente de elaboração de leis, mas também de criação de 

campanhas de conscientização da sociedade contra tais atos que ainda são 

normalizados. As medidas adotadas pelo poder público e por grupos sociais são 

um importante ponto de partida nessa luta, em especial no período pandêmico, 

durante o qual essas e muitas outras mulheres estão em casa, isoladas com 

seus agressores. 
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O REGIME DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E A MANUTENÇÃO DA 

SAÚDE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEIO A PANDEMIA DA 

COVID-19 

 

Stephanie da Costa Vidal de FIGUEIREDO1 

Carolina Freitas SILVA2 

 

RESUMO: A presente pesquisa possui como objetivo analisar a convivência 
familiar de crianças e adolescentes em meio a pandemia da COVID-19, em 
relação a manutenção das visitas, e discorrer sobre como a prevenção pode 
ocorrer concomitantemente à preservação do vínculo familiar. Busca-se com a 
presente pesquisa, analisar os meios alternativos utilizados em tempos de 
pandemia, quais sejam, a realização das visitas através das videochamadas com 
auxílio das redes sociais e de aplicativos e até mesmo visitas realizadas em 
locais abertos evitando-se aglomerações. Utilizou-se na formulação da referida 
pesquisa, o método teórico-bibliográfico através da pesquisa e análises de 
artigos, jurisprudência e recomendações disponibilizadas pelo Ministério Público 
e de outros órgãos acerca do tema com o intuito de auxiliar as famílias na 
importância da manutenção das visitas para o desenvolvimento das crianças e 
adolescentes, mesmo que de forma virtual, em tempos de pandemia.  
 
Palavra-chave: convivência familiar; COVID-19; videochamadas; 
 

INTRODUÇÃO 

Na presente pesquisa, buscamos analisar a manutenção e a 

regulamentação de visitas, sob a ótica do cenário mundial da pandemia COVID-

19. Ressaltando que o direito de visita não é apenas um direito dos genitores, 

sendo também, um direito do infante de conviver e de reforçar os laços e vínculos 

paternos ou maternos (MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARANÁ, 2020).  

A regulamentação das visitas, em tempos de pandemia, passou a ser um 

tema extremamente discutido. Principalmente porque a circulação de pessoas 

precisou ser limitada para conter a propagação do vírus. Dessa forma, com a 

circulação limitada e com o distanciamento social orientado e incentivado, várias 

famílias estiveram diante de uma situação problema extremamente preocupante: 

permitir ou não a circulação da criança ou adolescente para realizar as visitas 

                                                
1 Bacharela em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Pós-graduanda em Direito Penal 
e Processo Penal da Universidade Estadual de Londrina, Advogada bolsista do Núcleo de Estudo 
e Defesa dos Direitos da Infância e Juventude/ SETI- UGF; e-mail: 
stephaniefigueiredo@yahoo.com 
2 Bacharela em Direito pela Unifil Londrina. Pós-graduanda em Direito Processual Penal pelo 
Damásio Educacional, Advogada bolsista do Núcleo de Estudo e Defesa dos Direitos da Infância 
e Juventude/ SETI- UGF; e-mail: carolinafreitassilva@yahoo.com 
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junto à família do outro genitor(a) ou realizar a suspensão das visitas para a 

preservação da saúde da criança bem como dos outros familiares que residem 

no mesmo lar?  

As respostas para as perguntas acima não são simples e precisam ser 

analisadas de acordo com cada caso em especial, observando as características 

das famílias envolvidas e também no estilo de vida que cada familiar está 

vivenciando e adotando durante a pandemia e principalmente, verificar se estes 

estão inseridos no grupo de risco.  

Com o intuito de preservar os vínculos e ao mesmo tempo proteger a 

saúde de pais, filhos e de outros familiares que também residem no lar, um 

modelo de visitação tem ganhado força nos últimos meses, durante a pandemia, 

e é realizado através das tecnologias com o auxílio das redes sociais e de 

aplicativos de chamada de vídeos, permitindo que crianças e adolescentes 

mantenham os vínculos afetivos com seus familiares de uma forma segura, 

evitando o contato físico e descobrindo outras formas de contato.  

O deslocamento excessivo de crianças e adolescentes no momento é o 

que se busca conter, especialmente em se tratando de crianças que não 

conseguem utilizar as máscaras de proteção e precisam de supervisão e atenção 

redobrada na higiene, tanto em ambientes públicos ou privados, quanto no 

trajeto para a residência do outro genitor(a). Neste aspecto, a utilização das 

tecnologias para manter o contato entre os pais e seus filhos e preservar o 

vínculo, é uma ferramenta facilitadora e auxilia na proteção da saúde de ambos. 

A justiça pode ser chamada para dirimir os conflitos existentes em razão 

da regulamentação de visitas em tempo de pandemia, entretanto, é importante 

ressaltar que a melhor opção é o conhecimento e a ampla comunicação entre os 

genitores de decidirem o que é melhor para o infante e para sua família. 

 

METODOLOGIA 

Utilizou-se na formulação da referida pesquisa o método teórico-

bibliográfico acerca da realização das visitas em meio a pandemia da COVID-

19, efetuando pesquisas nos artigos, jurisprudências e recomendações 

disponibilizadas acerca do tema. O público-alvo da pesquisa é a sociedade em 

geral, haja vista que a problemática, ainda que incipiente, reflete na maioria das 

famílias atualmente. 
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PROCESSOS AVALIATIVOS 

A limitação da circulação de pessoas, em tempos de pandemia, refletiu 

diretamente no dia a dia de crianças e adolescentes que vivem apenas com um 

de seus genitores. A mudança repentina nas orientações de preservação de 

saúde gerou questionamentos e inseguranças para várias famílias brasileiras.  

Com a pandemia da COVID-19 a população precisou repensar as formas 

de contato para desacelerar a propagação do vírus, e assim, as visitas entre pais 

e filhos estabelecidas por lei ou em comum acordo precisaram ser repensadas, 

principalmente quando algum membro da família estava inserido nos chamados 

grupos de riscos para o possível agravamento da doença.  

Precisa-se observar que a convivência familiar é imprescindível para a 

criança e adolescente e precisa ser garantida. Entretanto, não se pode olvidar 

que este convívio seja realizado de forma consciente e respeitando todas as 

orientações para que a criança não seja inserida numa situação de risco (RICCA, 

2020). Quando não houver a possibilidade de realização das visitas da forma 

presencial, estimula-se a utilização dos recursos tecnológicos para a 

manutenção dos vínculos familiares e também para a amenização da ausência 

que a convivência familiar traz (MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, 

2020).  

O direito de visitas, aqui em questão, está exposto no artigo 1589 do 

Código Civil, determinando que o pai ou a mãe que não estiver com a guarda do 

filho, poderá visitá-lo ou tê-lo em sua companhia, conforme o que for acordado 

entre os genitores ou fixado pelo Juiz, podendo estender também aos avós. 

Neste mesmo desiderato, o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente 

dispõe acrescentando que este é um direito da criança e do adolescente, 

assegurando a eles a convivência familiar e comunitária, em ambiente seguro 

para seu desenvolvimento. 

Entende-se que muitos fatores precisam ser observados e que não existe 

resposta considerada certa neste quesito de suspender ou não as visitas em 

razão da pandemia. Inclusive, precisamos ressaltar que, por si só, a existência 

da pandemia não é pressuposto para a suspensão das visitas. É necessário 

analisar as condições de preservação da saúde de ambos envolvidos para que 

qualquer atitude seja adotada. 

A saúde é um Direito Humano e Fundamental, disposto inclusive no art. 

196 da Constituição Federal de 1988 e também no artigo 25 da Declaração 
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Universal dos Direitos Humanos, enquanto o direito de visitas encontra-se 

disposto no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dessa 

forma, a preservação da saúde, principalmente em tempos de pandemia, precisa 

ser observada com mais rigor, não apenas por ser um direito humano e 

fundamental, e isso por certo, não significa que os vínculos entre os infantes e 

seus genitores precisam ser interrompidos em razão disso.  

O equilíbrio é fundamental para que os dois direitos sejam assegurados, 

especialmente porque é essencial que as visitam sejam realizadas, mesmo que 

virtualmente, pensando na segurança das crianças e adolescentes. Dessa 

forma, estimula-se que os genitores conversem amplamente, principalmente 

destacando quais são as medidas que cada família está adotando para se 

protegerem do vírus e   se adaptarem a nova realidade com muita sabedoria. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A existência da pandemia não é por si só suficiente para que a suspensão 

das visitas seja adotada. É necessário observar ainda cada caso 

separadamente, para verificar se a continuação das visitas pode facilitar a 

exposição das crianças ou de outros familiares ao vírus.  

A manutenção do vínculo familiar é essencial para o desenvolvimento e 

para a formação da criança e do adolescente, especialmente em tempos de 

pandemia em que mudanças abruptas ocorreram em todas as searas da vida do 

infante. 

A preservação da saúde é tão primordial quanto a manutenção das visitas, 

por isso, quando observada a não possibilidade da realização presencial das 

visitas, a adoção das videochamadas é estimulada para a preservação do 

vínculo. Quando não existirem condições para a realização presencial ou virtual 

das visitas, estas podem ocorrer em locais abertos, ou seja, ao ar livre, longe de 

aglomerações e com o auxílio de máscaras de proteção facial para crianças que 

conseguem utilizá-las. 

Ainda é muito cedo para entendermos quais serão os reflexos que este 

momento causará nas crianças e adolescentes, principalmente em relação aos 

infantes que foram abruptamente surpreendidos com a interrupção das visitas 

presenciais aos seus genitores(as). Dessa forma, o que se busca com as visitas 

virtuais através da utilização das videochamadas é a minimização dos danos e 
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dos reflexos que podem existir caso as visitas sejam suspensas em razão da 

proteção da saúde.  
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OS DESAFIOS E POSSIBILIDADES DO ATENDIMENTO CLÍNICO 

REMOTO NO NUMAPE/UEL NA PANDEMIA DO COVID-19. 
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RESUMO: O Núcleo Maria da Penha (NUMAPE) é um projeto de extensão 
vinculado à Universidade Estadual de Londrina (UEL) e sua pró-reitoria de 
extensão (PROEX). O projeto oferece os serviços jurídicos e psicológicos de 
forma gratuita às mulheres em situação de violência que residem em Londrina-
PR. Este trabalho tem como objetivo apresentar a atuação da psicologia no atual 
cenário da pandemia por COVID-19 dentro do serviço de enfrentamento à 
violência contra mulher. O atendimento realizado de forma remota diminui os 
impactos da pandemia na esfera da saúde coletiva e, também, psicológica para 
o indivíduo. No entanto, essa modalidade apresenta desafios, como a dificuldade 
de acesso à internet pela população atendida, bem como o desconhecimento do 
uso das ferramentas de comunicação. Além disso, o atual contexto de isolamento 
contribuiu para o aumento dos índices de violência contra a mulher, o que pode 
provocar novas queixas em sessão e dificultar os atendimentos devido ao 
isolamento da mulher com seu agressor, entre outros fatores. À vista disso, este 
trabalho busca discorrer sobre o assunto através de um relato de experiência da 
psicóloga do serviço na atual conjuntura e discutir sobre as possibilidades e 
dificuldades da modalidade remota de atendimento psicológico.  
  
Palavra-chave: Atendimento remoto; Psicologia; Covid-19.  
  

INTRODUÇÃO   

A violência doméstica e familiar contra a mulher que, de acordo com o art. 

5º da Lei Maria da Penha, representa “qualquer ação ou omissão baseada no 

gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano 

moral ou patrimonial” aponta mudanças relevantes nos índices devido a atual 

conjuntura da pandemia por COVID-19.  

Segundo o levantamento realizado pelo “Monitor da Violência” da USP 

com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o G1, no Brasil, houve 1.890 

homicídios dolosos de mulheres no primeiro semestre de 2020, resultando em 

um aumento de 2% comparado ao mesmo período de 2019. Destes, 631 foram 

feminicídios, indicando aumento dos registros no semestre.   
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Maria da Penha (NUMAPE/UEL). E-mail: isadoracpivoto@gmail.com 
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Neste levantamento, o problema da subnotificação em tempos de 

pandemia é exposto. Ainda que os índices de feminicídio e homicídio doloso 

tenham aumentado, os de crimes não letais diminuíram, entre eles os de lesão 

corporal dolosa em decorrência de violência doméstica, estupro e estupro de 

vulnerável.  

 Este fenômeno ocorre devido a um conjunto de fatores que dificultam 

realizar queixas e denúncias. Entre eles, o da necessidade súbita de adaptação 

às plataformas digitais que possibilitam denunciar e receber acolhimento; o 

acesso limitado à internet e às ferramentas como celular, computador e telefone 

por parte da população; devido a atual situação de confinamento da mulher que 

passou a ser monitorada integralmente dentro de sua casa pelo agressor; pelos 

conflitos acerca da disputa de poder no ambiente doméstico, que antes tinha 

predomínio da mulher e, atualmente, é disputado pelo homem na conjuntura de 

confinamento. (Monitor da violência, 2020)  

Diante disso, dentre os serviços de enfrentamento, o Núcleo Maria da 

Penha-NUMAPE passa por um período de adaptação com desafios e 

possibilidades de inclusão no atendimento das mulheres em situação de 

violência na cidade de Londrina-PR.  

O NUMAPE é um projeto de Extensão vinculado à Universidade Estadual 

de Londrina (UEL) e subsidiado pela Superintendência Geral de Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI/PR), através do 

Programa Universidade Sem Fronteiras. O projeto conta com atendimento 

jurídico e psicológico gratuito às mulheres em situação de violência da região.  

O atendimento psicológico oferecido pelo serviço tem como objetivo o 

acolhimento das mulheres, orientação e superação da situação de violência, a 

fim de promover segurança, emancipação e a inclusão dessas mulheres em 

novos contextos e papéis sociais. São realizadas cerca de 12 sessões individuais 

e presenciais com cada mulher e seus filhos, quando necessário.   

Diante da pandemia por COVID-19, houve a necessidade de adaptação 

ao atendimento remoto, seguindo as recomendações do código de ética e 

regulamentações do Conselho Federal de Psicologia, autorizando o atendimento 

a pessoas em situação de urgência e emergência de forma remota para diminuir 

os impactos psicológicos durante a COVID-19. (FIOCRUZ, 2020)  

O atendimento clínico de forma remota possibilita dar continuidade aos 

casos iniciados no serviço sem a necessidade de exposição ao vírus da 
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pandemia, bem como iniciar novos casos que estão na fila de espera. Segundo 

o levantamento bibliográfico de Siegmund (2015), o atendimento à distância 

produz resultados semelhantes ao presencial, com estabelecimento de vínculo, 

sigilo, objetivos de sessão e melhoras significativas.  

Dentre os possíveis desafios dessa modalidade de atendimento, 

evidencia-se que muitos brasileiros não têm acesso a internet ou apresentam 

dificuldades para manusear equipamentos de comunicação, como celulares e 

computadores. (SCHMIDT, 2020). Em razão disso, é necessário ampliar as 

ferramentas de atendimento e orientá-los sobre suas utilizações.   

A partir disso, o presente trabalho tem como objetivo discutir os desafios 

e as possibilidades de atendimento psicológico remoto no NUMAPE de Londrina 

a partir de um relato de experiência para esclarecer o trabalho realizado em 

tempos de pandemia.  

  

METODOLOGIA   

Apresentação do trabalho realizado pela psicologia de forma remota no 

NUMAPE, bem como seus apontamentos acerca das dificuldades e 

possibilidades dos atendimentos sob o olhar da psicóloga do serviço.   

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO  

Frente à pandemia do COVID-19, houve a necessidade do 

estabelecimento de medidas de segurança e isolamento da população. Desta 

maneira, as atividades presenciais do Núcleo Maria da Penha - NUMAPE UEL 

foram suspensas a partir do mês de março de 2020, sendo temporariamente 

substituído pelo trabalho remoto. Assim, profissionais e estudantes, de direito e 

de psicologia, passaram a atuar de suas casas, em regime de home office, com 

o auxílio das tecnologias de informação e redes sociais à disposição da 

população para esclarecimento, encaminhamentos e as providências urgentes 

necessárias. Com essa nova realidade, sabe-se que o isolamento familiar pode 

favorecer a ocorrência de casos de violência doméstica contra as mulheres. Os 

dados disponibilizados na mídia, e em reuniões da Rede Municipal de 

Enfrentamento à Violência Doméstica, Familiar e Sexual contra as Mulheres, é o 

crescimento dos casos envolvendo violência doméstica na pandemia COVID-19. 

Apesar das mudanças significativas nos dados, o NUMAPE/UEL busca manter 

as ações protetivas às mulheres vítimas de violência doméstica da Comarca de 
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Londrina.  No que se diz em relação ao acompanhamento psicológico das 

mulheres e seus filhos, houve uma significativa reestruturação para que essa 

população fosse devidamente atendida no atual contexto. Os atendimentos 

acontecem por meio de videoconferências e mensagens regulamentadas pela 

Resolução CFP n° 011/2018 e o psicólogo responsável pelos atendimentos 

devem estar devidamente cadastrados no E- Psi (Cadastro Nacional de 

Profissionais para Prestação de Serviços Psicológicos por meio de TICs). 

No decorrer da nova realidade enfrentada na pandemia, foram 

constatados desafios e possibilidades em relação ao acompanhamento 

psicológico remoto. Pode ser citado, casos de falta de acesso à internet ou déficit 

de habilidades das clientes para utilização de tecnologias, falta de equipamento 

disponível, como computadores, celulares ou tablets. A mudança de rotina na 

vida das famílias, ocasionando a restrição na privacidade, bem como horários 

disponíveis reduzidos visto o cuidado com os filhos. O estranhamento frente a 

nova modalidade de atendimento. Como também a mudança de profissional, em 

meio ao COVID-19, pode ter ocasionado a dificuldade na formação do vínculo 

via tecnologia.  

Visto o aumento e perpetuação das situações de violência contra a 

mulher, o atendimento remoto possibilitou dar continuidade, ainda que em 

distanciamento social previsto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no 

acolhimento na promoção de saúde mental e fortalecimento de comportamentos 

diante a mudança de contexto. Como o resgate da auto-estima, desvinculação 

do agressor, manejo de situações de risco, arranjo de condições para ampliar o 

repertório de enfrentamento e resgate da dignidade da mulher.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O atual contexto de isolamento social frente a COVID-19 demanda 

adaptações no serviço ofertado pela psicologia no NUMAPE. O atendimento de 

forma remota, através de vídeo-chamadas, ligações ou mensagens de texto 

ocorre a partir das condições existentes da paciente e do profissional, tendo em 

vista suas disponibilidades de participação e equipamentos, como celulares, 

telefones ou computadores. Apesar das dificuldades que perpassam a atual 

conjuntura e a modalidade de atendimento psicológico à distância, como o 

vínculo, falta de privacidade para participar do atendimento dentro da própria 

casa e a falta de equipamentos e tecnologias, essa é uma adaptação que 
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possibilita o processo terapêutico ofertado pelo serviço, mantendo o contato com 

as mulheres e filhos que procuraram atendimento através de um serviço 

psicológico com qualidade.   
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RESUMO: O presente trabalho objetiva o estudo acerca dos impactos da 
pandemia da COVID-19 no que concerne a luta contra a desigualdade de 
gênero. É certo que a desigualdade de gênero não é uma temática atual, haja 
vista que as famílias foram regidas por muito tempo segundo os moldes 
patriarcais, restando ainda muitos vestígios deste modelo. O estudo versa sobre 
a violência contra a mulher e as causas da desigualdade de gênero, fazendo 
correlação com a realidade vivenciada pelo mundo, qual seja, uma pandemia. 
Assim, é certo que as mulheres sofrem diversos tipos de violência em 
decorrência da desigualdade de gênero e essa problemática se agravou durante 
o isolamento social. O método utilizado foi o dedutivo, através da técnica de 
revisão bibliográfica.  
 
Palavras-chave: Pandemia. Desigualdade de Gênero. Mulher. Violência. 
 
 
DESENVOLVIMENTO 

A pandemia causada pela COVID-19 evidenciou a necessidade de 

revisão de certas práticas adotadas em nível mundial, dentre elas, no que 

concerne à desigualdade de gênero; a pandemia afeta de modo específico os 

grupos sociais mais vulneráveis, sendo as mulheres um destes. A história das 

mulheres é marcada pela inferiorização e subordinação ao gênero masculino, a 

dependência das mulheres em relação aos homens na comunidade servil estava 

limitada pela autoridade de seus maridos e de seus pais (FEDERICI, 2017, p. 

52). 

A violência contra a mulher é o fundamento do patriarcado e a base de 

todas as outras formas de violência e dominação (SEGATO, 2018). Uma 

consequência direta disso na vida das mulheres é a baixa autoestima, as 

frustrações, medos principalmente quanto à necessidade de ter um companheiro 
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para sustentar a família, e em contraponto a isso a perseverança de lutar para 

sobreviver (PINTO, et. al., 2011, p. 169). Ou seja, há um desencorajamento das 

mulheres de se tornarem protagonistas de suas próprias histórias. 

Um aspecto importante é a correlação entre dependência econômica e a 

vulnerabilidade social com o cenário de violência doméstica e familiar na 

sociedade patriarcal contemporânea. Como demonstram os dados da 

reportagem divulgada pelo site G1, em que de cada quatro mulheres que sofrem 

violência doméstica, pelo menos uma, não denuncia seu agressor por depender 

financeiramente dele (G1, 2019). 

Hoje, a dependência econômica da mulher ainda funciona como 

instrumento capaz de garantir que ela continue unida ao seu companheiro, pois, 

sem ele, tanto ela, como seus dependentes, ficariam em situação de maior 

vulnerabilidade. As mulheres que vivem em condição de vulnerabilidade social, 

além de violentadas no âmbito doméstico ou familiar, são esquecidas pelo 

Estado por viverem às margens da sociedade. 

Quanto à violência doméstica, o objetivo do homem não é apenas ferir, 

mas de introduzir o controle e o medo em sua mulher (MENDES, 2017, p. 212). 

E com o isolamento e o distanciamento social, devido à pandemia que o mundo 

enfrenta, aumentou o risco de violência e abuso doméstico, surge, assim, uma 

“pandemia invisível”. 

Todas essas mulheres vítimas de violência deveriam encontrar amparo 

junto ao Estado diante da sua vulnerabilidade, sendo que as consequências são 

imediatas e visíveis, com sofrimentos físicos e psíquicos das vítimas 

(BANDEIRA, THURLER, 2009, p. 163). Essa situação piora em meio a uma 

pandemia global, a pandemia amplia as vulnerabilidades já existentes, 

aprofunda as desigualdades. 

Isso tanto é reconhecido, que para destacar a importância da questão de 

gênero nessa crise mundial, a ONU assinala que três prioridades devem estar 

presentes nas ações de combate da COVID-19, sendo: assegurar que as 

mulheres tenham representação igualitária nas decisões referentes à crise 

sanitária; conduzir uma mudança transformativa tanto em trabalhos 

remunerados como em não remunerados; colocar mulheres no centro dos 

esforços para a abordagem do impacto socioeconômico da COVID-19 (UNITED 

NATIONS ORGANIZATION, 2020, p. 3). 

Além disso, as mulheres terão menor capacidade de absorver o impacto 
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econômico causado pela crise devido a uma série de fatores, dentre os quais o 

fato de que as mulheres têm salários menores que os homens, conseguem 

poupar menos, têm empregos menos seguros ou informais, 70% das mulheres 

são empregadas na economia informal nos países com economias em 

desenvolvimento, corresponde à maioria nas famílias monoparentais e têm 

menor acesso a proteções sociais. (UNITED NATIONS ORGANIZATION, 2020, 

p. 4). Um exemplo trata-se das mulheres moradoras em unidades habitacionais, 

regiões afastadas, que necessitam do transporte coletivo e estão em grande 

número na informalidade econômica, sem um emprego formal. (CAVALLINI, 

2020). 

O que é uma contradição, visto que as mulheres recebem os salários mais 

baixos, mesmo sendo 40% das responsáveis pela manutenção financeira dos 

lares brasileiros (PNAD, 2015), são submetidas aos trabalhos informais 

(RIBEIRO, 2017, p. 66). Assim, no cenário atual, a maior parte dessas mulheres 

são afastadas dos seus empregos, sem qualquer remuneração. (BETIM, 2020). 

Em meio a esse cenário de desigualdade de gênero, há o aumento da 

violência baseada no gênero. São preocupantes os dados do aumento da 

violência contra as mulheres ao redor do mundo, como relatados em mais de 

25% em países com sistemas de relatório. Em alguns países, os casos 

denunciados dobraram. No Estado de São Paulo, há registro de aumento de 

44,9% nas estatísticas de violência doméstica (AGÊNCIA BRASIL, 2020). No Rio 

de Janeiro, em pesquisa no site da UOL, em somente, quatro dias de isolamento, 

houve um aumento de 50% dos casos de violência doméstica e sexual, um 

crescente alarmante (SAKAMOTO, 2020). 

Já no âmbito federal, conforme o Ministério da Mulher, da Família e dos 

Direitos Humanos, foi constatado um acréscimo de 9% das denúncias 

encaminhadas para a Central de Atendimento à Mulher em Situação de 

Violência. Sendo que, sem acesso aos espaços privados, muitas mulheres não 

conseguem fazer uma ligação para pedir ajuda (UNITED NATIONS 

ORGANIZATION, 2020, p. 17).  

É relevante expor os reflexos no cenário da legislação federal, visando 

combater a desigualdade de gênero em meio à pandemia; há projetos de lei 

propondo medidas para combater a violência doméstica e familiar nesse período 

de crise. Destacam-se os Projetos de Lei de nº 1267/2020, 1319/2020 e 

1368/2020, que estabelecem, respectivamente, a ampliação da divulgação do 
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número telefônico para denúncia; a aplicação do dobro da pena aos crimes de 

violência doméstica cometidos durante este período de calamidade pública; e, a 

criação de aplicativo para receber denúncias, podendo haver convênio entre o 

número nacional (Disque 180) e a redes de atendimento local, assim como a 

prorrogação das medidas protetivas determinadas judicialmente pelo período de 

duração da crise sanitária causada pela COVID-19 (AGÊNCIA CÂMARA DE 

NOTÍCIAS, 2020). 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Portaria 70, de 22 de abril 

de 2020, pela qual instituiu um Grupo de Trabalho, cujo objetivo é elaborar 

estudos e indicar soluções, quanto ao tratamento de vítimas de violência 

doméstica e familiar que ocorram durante o isolamento social imposto em função 

da pandemia (BRASIL, 2020, p. 1). 

A insuficiência das normas jurídicas e das políticas públicas de promoção 

da igualdade de gênero torna-se ainda mais visível em tempos de pandemia. 

Para o combate da desigualdade de gênero em plena crise da saúde, é 

necessário tomar medidas, como as propostas pela ONU, não somente quanto 

às ações de combate durante a pandemia da COVID-19, mas também no 

planejamento no que diz respeito ao período pós-pandêmico. 

Frente a esse cenário excepcional, não há como ignorar os reflexos da 

COVID-19 na luta contra a desigualdade de gênero. Cabe ressaltar que mesmo 

as mulheres sendo as mais atingidas por esta crise sanitária, elas também 

exercerão um papel primordial na recuperação nas comunidades (UNITED 

NATIONS ORGANIZATION, 2020, p. 3). 
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MINORIAS SOCIAIS: A PESSOA IDOSA E OS IMPACTOS DA PANDEMIA EM 

SUA VIDA 

SOCIAL MINORITIES: THE ELDERLY AND THE IMPACTS OF THE PANDEMIC IN 

THEIR LIVES 

Beatriz Godoi Paschoal1 

Carolini Lima2 

 

RESUMO: Este estudo busca apresentar a categoria das minorias sociais, que são os 
grupos (minoritários) que estão em desvantagem e em condição inferior a outro grupo 
(maioritário). Conforme será explicitado, o termo “minoria” não se refere à quantidade e 
sim à situação desfavorecida em que certos grupos se encontram. Dentre os grupos de 
minorias que serão elencados, a atenção voltar-se-á ao grupo de idosos, que estão em 
situação de vulnerabilidade e que são discriminados devido a um preconceito de idade. 
Ademais, serão abordados alguns dispositivos legais que visam ao amparo da pessoa 
idosa que, ainda que possua essa proteção, é imprescindível a criação de instrumentos 
para incluir, de fato, o idoso na sociedade. Do mesmo modo, far-se-á uma análise acerca 
dos impactos da pandemia de Covid-19 na vida dos idosos. 
 

Palavras-chave: Minorias sociais, idosos, vulnerabilidade, pandemia de COVID-19. 
 
ABSTRACT: This study aims to present the class of social minorities, which are the 
groups (the minority) that are in a disadvantaged status compared to another group (the 
majority). As it will be clarified, the word “minority” is not related to quantity, but is related 
to the disadvantaged situation in which some groups are inserted. Among the minorities 
groups that are going to be described, this study’s focus is on the elderly people, who are 
in a vulnerable position and are discriminated due to a prejudice based on age. 
Furthermore, it will be discussed some legal devices that aim to support the elderly. 
Although they have this protection, it is crucial the creation of tools to include, indeed, the 
elderly peopleo in society. It also wil be analyzed the impacts of the Covid-19 pandemc 
in the elderly’s life. 
 

Key-words: Social minorities, elderly, vulnerable, Covid-19 pandemic. 

 
INTRODUÇÃO 

Dentro do estudo das minorias sociais, os idosos merecem certa atenção devido 

ao contexto pandêmico que a sociedade está enfrentando e sua extrema vulnerabilidade 

tanto nos aspectos biológicos, por serem o maior grupo de risco, quanto nos sociais, por 

serem vítimas de ataques preconceituosos e discriminatórios pelo simples fatos de terem 

uma idade mais avançada. 

                                                
1Acadêmica do terceiro ano de Direito da Universidade Estadual de Londrina, estagiária bolsista do 
Ministério Público do Estado do Paraná – 26ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do 
Patrimônio Público. Endereço eletrônico: beatriz.paschoal@uel.br. 
2Acadêmica do terceiro ano de Direito da Universidade Estadual de Londrina, estagiária bolsista do 
Ministério Público do Estado do Paraná – 7ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa dos Direitos 
dos Idosos e do Consumidor. Endereço eletrônico: carolini.limaa@uel.br. 
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Nesse viés, o objetivo do presente estudo busca compreender o porquê de os 

idosos serem considerados minorias sociais e os impactos em suas vidas, devido a 

pandemia. Para tanto, utiliza-se do método dedutivo, através de trabalhos científicos e 

bibliografia especializada, bem como posicionamento de especialistas. 

 

AS MINORIAS SOCIAIS: O IDOSO E SUA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE 

As minorias são os grupos de pessoas que estão à margem da sociedade e em 

desvantagem em relação a outro grupo, devido às características culturais, físicas, 

econômicas, sociais e religiosas. Embora alguns remetam a ideia de minoria à 

quantidade, essa ideia é equivocada no contexto social apresentado, uma vez que as 

minorias não se referem ao fator numérico e sim à situação de desvantagem e desfavor 

de certos grupos historicamente excluídos, bem como os que estão inseridos em um 

contexto de vulnerabilidade social. 

Essa definição de “minoria”, de uma forma mais ampla, é bem definida pelo 

sociólogo Mendes Chaves que diz: 

 
“[A palavra minoria se refere a] um grupo de pessoas que de algum modo e em 
algum setor das relações sociais se encontra numa situação de dependência ou 
desvantagem em relação a um outro grupo, “maioritário”, ambos integrando uma 
sociedade mais ampla. As minorias recebem quase sempre um tratamento 
discriminatório por parte da maioria.” 
 

Outrossim, reitera Séguin que as minorias são “todos os grupos sociais que são 

considerados inferiores e contra os quais existe discriminação”3 

Atualmente, pode ser inserido na categoria de minorias sociais os grupos de 

mulheres, LGBTs, os negros, idosos, indígenas e os portadores de deficiência. Apesar de 

todos os grupos merecerem o devido destaque, o enfoque adiante será voltado ao grupo 

dos idosos.Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pessoa idosa é 

aquela com 60 (sessenta) anos ou mais e essa definição é endossada pela legislação 

brasileira, tanto pela Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842, de 4 de Janeiro de 1994) 

quanto pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de Outubro de 2003), partindo, então, 

de um requisito etário. As leis em comento já demonstram a necessidade que se teve 

em criar legislações específicas a fim de garantir os direitos dos idosos. 

Nesse sentido, a Constituição Federal Brasileira traz, em seu art. 5º, o princípio da 

igualdade ou da isonomia, no qual “todos são iguais perante a lei”. Entretanto, tal 

princípio pressupõe que, para haver uma igualdade de fato, é preciso “tratar igualmente 

os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades”. Ante o 

                                                
3 Séguin E. Minorias e grupos vulneráveis: uma abordagem jurídica. Rio de Janeiro: Forense; 2002. 
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exposto, portanto, pode-se extrair o motivo de se ter diversos dispositivos legais que 

visam à proteção do idoso e embora exista essa “proteção especial”, o idoso continua a 

integrar uma minoria, haja vista a discriminação social e a vulnerabilidade na qual se 

encontra. 

Ademais, a Constituição Federal também traz, de forma expressa, uma previsão 

que visa a amparar os idosos: 

 
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
 

Todavia, conforme explica Pérola Melissa Vianna Braga, não se pode levar em 

consideração somente a questão de já existirem direitos, mas considerar a criação de 

condições que incluam efetivamente a pessoa idosa na sociedade (Braga, 2011). Desse 

modo, os idosos precisam mais do que uma previsão legal, necessitam de medidas 

compensatórias de desigualdades. Para tanto, é necessário compreender sua situação 

de vulnerabilidade. 

É considerada vulnerável a pessoa que está suscetível a sofrer violência, a ser 

ofendida e a que corre um maior risco de mortalidade social e debilidade mental/física. 

Assim, inclui-se a pessoa idosa em tal categoria, uma vez que ela se encontra fragilizada 

fisicamente e socialmente, devido ao preconceito baseado na idade (idadismo4), que 

ocasiona discriminação e exclusão dos idosos. 

A partir do contexto do idoso como minoria, será abordada no próximo tópico a 

relação entre a pessoa idosa e a pandemia de Covid-19 que, devido à necessidade de 

isolamento social, ocasionou em uma maior carência e exclusão da vida social. 

 

IMPACTOS DA PANDEMIA NA TERCEIRA IDADE E SUA NECESSÁRIA 

VISIBILIDADE 

A longevidade é uma conquista da sociedade que deve ser analisada 

concomitantemente ao envelhecimento da população. A busca pela melhoria na 

qualidade de vida dos cidadãos se deu baseada em diversos fatores, como avanços na 

medicina e na tecnologia, melhores condições sanitárias, maior acesso aos serviços de 

saúde, entretanto em nada resulta o processo de aumento da sobrevida, se, quando 

alcançam a terceira idade, são intensamente esquecidos. 

                                                
4 Artigo sobre idadismo com versão original publicada na revista Comunicação & Educação, v. 20, n. 2, 
São Paulo: USP, 2015, p. 101-114 e disponível no site: 
https://www.sescsp.org.br/files/artigo/ff0eed41/580d/49c2/b5d5/66e88d2ef551.pdf Acesso em 08 out. 
2020. 

https://www.sescsp.org.br/files/artigo/ff0eed41/580d/49c2/b5d5/66e88d2ef551.pdf
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Como elencado acima, os idosos possuem uma vulnerabilidade excessiva 

perante a sociedade, situação que se agravou com o isolamento social, pois, além de 

serem grupo de risco a doença de Covid-19, tiveram um aumento de sua fragilização 

com o distanciamento obrigatório. 

Estudos coordenados pelo Instituto de Comunicação e Informação em Saúde 

(ICIS), da FIOCRUZ, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais e a 

Universidade Estadual de Campinas, apontam que no período de isolamento social 

houve um aumento de problemas relacionados à saúde mental e diminuição da 

frequência de atividades físicas5. 

Diante dessa situação, o distanciamento social, imposto como a melhor estratégia 

de prevenir a disseminação em larga escala da COVID-19, acarretou impactos não 

apenas no seu aspecto sanitário e econômico, mas também social. 

Os idosos, além de enfrentarem muitas desigualdades e preconceitos, possuem 

um enfraquecimento biológico. Segundo os especialistas Kleber Luz e Caio Rosenthal, 

com o envelhecimento do sistema imunológico, que é responsável por combater as 

doenças, o organismo daqueles que possuem idade avançada fica mais frágil e, ao 

receber algum elemento estranho em seu corpo, não possui forças suficientes para 

combatê-lo ou oferecer uma resposta exagerada, o que prejudica o organismo6. 

Assim, os reflexos da pandemia são claros. Por ser uma doença altamente 

contagiosa, os idosos tiveram que, mesmo a contragosto, redobrar os seus cuidados. 

Nesse contexto, verifica-se que, mesmo em evidência, alguns buscam desprezar 

com falácias preconceituosas a gravidade da doença e os impactos na vida e saúde dos 

idosos, sendo ignorados e marginalizados. Segundo estudo publicado no “British Medical 

Journal”, foi concluído que, apesar dos idosos constituírem o principal grupo de risco, eles são 

ignorados no momento de traçar estratégias no combate à pandemia7. 

Ainda, a necessidade de manterem-se em suas residências trouxe para o centro 

desse debate outra questão. A avaliação do quão vantajoso seria para um idoso isolar-

se em sua casa a fim de evitar o contágio da doença, em contrapartida cessar com 

atividades que são imprescindíveis para manutenção de sua saúde, por exemplo uma 

                                                
5 Pesquisa disponível em: <https://convid.fiocruz.br/index.php?pag=estado_saude; 
https://convid.fiocruz.br/index.php?pag=estado_animo; 
https://convid.fiocruz.br/index.php?pag=atividade_fisica>. Acesso em 09 out. 2020. 
6 Informações fornecidas pelos especialistas Kleber Luz e Caio Rosenthal ao G1. Disponível em: < 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/12/saiba-por-que-idosos-estao-entre-os- 
grupos-mais-vulneraveis-ao-coronavirus-e-quais-sao-os-riscos.ghtml>. Acesso em 09 out. 2020. 
7 Estudo publicado no “British Medical Journal”. Disponível em: 
<https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200313155256.htm>. Acesso em 09 out. 2020. 

https://convid.fiocruz.br/index.php?pag=estado_saude
https://convid.fiocruz.br/index.php?pag=estado_animo
https://convid.fiocruz.br/index.php?pag=atividade_fisica
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/12/saiba-por-que-idosos-estao-entre-os-grupos-mais-vulneraveis-ao-coronavirus-e-quais-sao-os-riscos.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/12/saiba-por-que-idosos-estao-entre-os-grupos-mais-vulneraveis-ao-coronavirus-e-quais-sao-os-riscos.ghtml
https://www.sciencedaily.com/releases/2020/03/200313155256.htm
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caminhada diária. 

Essa fragilidade merece destaque com idosos que residem sozinhos, que chegam 

a 4,3 milhões no Brasil8, segundo o IBGE, enfrentando um processo maior de 

enfraquecimento, não apenas no sentido físico, mas também psicológico e social. Muitos 

idosos não possuem conhecimento e habilidades com aparelho celular e internet, 

enfrentando dificuldades com a comunicação externa, outros sequer possuem telefone, 

impossibilitando solicitar recursos de primeira necessidade, como alimentação, saúde e 

higiene, o que os obriga a descumprir medidas sanitárias importantíssimas. 

Medidas de apoio advindas da sociedade são imprescindíveis para amenizar 

essas consequências. A presença de vizinhos, de amigos, da sociedade em geral e, 

principalmente, do Estado é de extrema importância nesse momento. Superar a 

desigualdade é algo utópico, os idosos são e serão discriminados por um incerto 

período, enquanto existir resistência do ego social. Entretanto, a pandemia trouxe o 

idoso para o centro das discussões, tornando-o protagonista de muitas decisões e é 

nesse exato momento que a coletividade precisa agir. 

Disponibilizar mecanismos que auxiliem a diminuição de enfermidades, seja 

física ou psíquica, engajar a família e as redes de apoio para ajudá-los a compreender 

o atual momento enfrentado, fornecer amparo tecnológico, ensinando-os a manusear 

aparelhos eletrônicos e, acima de tudo, enxergá-los como detentores de direitos e 

propiciar seu devido espaço na sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ante o exposto, foi possível verificar a marcante existência de minorias sociais na 

sociedade, claramente destacadas por estarem em desvantagens em relação aos 

grupos majoritários, em sentido qualitativo. Assim, entre inúmeros grupos que se 

enquadram nessa temática, os idosos tiveram um destaque maior no decorrer do 

presente estudo que, embora não estejam em situação de desproteção legal, seguem 

vulneráveis diante da sociedade, tendo este quadro se agravado no contexto da 

pandemia de COVID-19. 

Portanto, com o presente trabalho, conclui-se que os idosos foram diretamente 

impactados com a crise sanitária enfrentada pelo mundo todo, considerando que, além 

de estarem inseridos em uma posição de vulnerabilidade social, a pandemia 

desencadeou preocupações biológicas, no âmbito físico e psicológico, sendo 

                                                
8 Levantamento feito pelo G1 com base em dados do IBGE. Disponível em https://g1.globo.com/fique- em-
casa/noticia/2020/03/27/brasil-tem-43-milhoes-de-idosos-vivendo-sozinhos-coronavirus-muda- rotinas-e-
impoe-desafios.ghtml. Acesso em 09 out. 2020 

https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/27/brasil-tem-43-milhoes-de-idosos-vivendo-sozinhos-coronavirus-muda-rotinas-e-impoe-desafios.ghtml
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/27/brasil-tem-43-milhoes-de-idosos-vivendo-sozinhos-coronavirus-muda-rotinas-e-impoe-desafios.ghtml
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/27/brasil-tem-43-milhoes-de-idosos-vivendo-sozinhos-coronavirus-muda-rotinas-e-impoe-desafios.ghtml
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/27/brasil-tem-43-milhoes-de-idosos-vivendo-sozinhos-coronavirus-muda-rotinas-e-impoe-desafios.ghtml
https://g1.globo.com/fique-em-casa/noticia/2020/03/27/brasil-tem-43-milhoes-de-idosos-vivendo-sozinhos-coronavirus-muda-rotinas-e-impoe-desafios.ghtml
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necessárias criações de medidas que contribuam efetivamente à proteção e amparo ao 

idoso. 
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RESUMO SIMPLES 

 

A CONVIVÊNCIA FAMILIAR SADIA FRENTE À PANDEMIA DO COVID-19 

 

Alice Lages Damielewski1 

Henrique Name Colado Mariano2 

 

Dentre os deveres conferidos à família, à sociedade e ao Estado, no artigo 227, 
da Constituição Federal, destaca-se o compromisso com a garantia da 
convivência familiar e comunitária das crianças, adolescentes e jovens.  
Dessa forma, quando há o rompimento da sociedade conjugal, os genitores que 
possuírem filhos menores de idade devem resolver as questões atinentes a 
guarda, aos alimentos e as visitas destes. Quando um genitor obtiver a guarda 
unilateral do menor, o outro genitor possuirá o direito à convivência com seu filho, 
nos termos do artigo 1.589, do Código Civil.  
Entretanto, diante da atual pandemia causada pelo novo coronavírus, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) emitiu declarações de emergência em 
saúde pública de importância internacional, sugerindo várias medidas de 
prevenção e enfrentamento ao vírus, como o isolamento e distanciamento social, 
que trazem reflexos também às relações familiares.  
Assim, em diversos processos que envolvem a regularização de regime de 
convivência familiar, têm ocorrido a suspensão provisória do direito de visitas, 
seja por acordo entre as partes ou através de Decisão Judicial. Isto pois, o 
deslocamento das partes para a realização das visitas pode colocar em risco a 
saúde e a vida destas, tendo em vista o alto nível de contágio do novo 
coronavírus.  
Por outro lado, a redução temporária do convívio da criança com o genitor não 
guardião e demais familiares pode gerar reflexos negativos no futuro, como a 
redução do vínculo do menor com o outro genitor, assim como pode gerar 
sofrimento e angústia na criança, que pode se sentir abandonada pelo pai ou 
pela mãe. Por isso, a importância dos membros da família, ainda que fisicamente 
distantes, conviverem com as crianças ou com os adolescentes, através de 
meios alternativos, como ligações e vídeo-chamadas. 
Insta salientar que, caso não constatado nenhum risco, nada impede que as 
visitas presenciais ocorram. Porém, é necessário bom senso e ponderação nas 
decisões, priorizando sempre o melhor interesse da criança, especialmente em 
tempos de crise como o atual. 
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A FORMALIZAÇÃO DE ACORDOS FAMILIARES NA MODALIDADE 

VIRTUAL E AS DIFICUDADES ENFRENTADAS PELAS MINORIAS 

 

Beatriz Scherpinski Fernandes1 

 

A pandemia foi e ainda é um desafio enfrentado por toda a humanidade, sem 
distinções. Contudo, algumas pessoas, em razão de situações de 
vulnerabilidade, foram muito mais afetadas que outras. O mundo relativamente 
parou, e foi necessário reinventar diversas atividades e suprir encontros e 
eventos presenciais através dos instrumentos disponíveis. O home office se 
tornou a nova realidade de trabalho de grande parte da população, contudo, esse 
privilégio não é garantido, ou mesmo acessível, a todos. Fóruns, Tribunais e 
outros órgãos públicos cessaram as atividades presenciais e o atendimento ao 
público, e, a partir disso, audiências puderem se realizar por meio da internet. 
Inovações, em geral, são positivas, mas devem ser garantidas a todos. Acordos 
firmados pela internet correspondem, de certa forma, a um âmbito da 
contratualização do Direito das Famílias e da garantia da autonomia privada já 
que afasta a imperatividade do Estado através da decisão monocrática de um 
juiz. Mas será que essa autonomia privada alcançou e alcança a todos no 
contexto pandêmico? Nem todas as partes de processos judiciais possuem 
acesso ao ambiente virtual e, no âmbito do Direito das Famílias, a sensibilidade 
da matéria discutida deve ser considerada. Audiências de conciliação e 
formalização de acordos relativos às relações familiares foram e estão sendo 
firmados na modalidade virtual, mas é necessário discutir se as pessoas ali 
envolvidas possuíam e possuem conhecimento da dimensão e das 
consequências dos atos realizados via web. Não há como garantir nem o acesso 
das partes a um instrumento eletrônico capaz de transmitir e receber imagem e 
som da audiência em tempo real, ou mesmo que as questões ali discutidas e 
resolvidas foram devidamente ouvidas, por completo, por todas as partes sem 
qualquer instabilidade da rede de internet, por exemplo. Assim, discute-se a 
fragilidade dos acordos familiares realizados na modalidade virtual, em especial 
os que envolve pessoas mais vulneráveis economicamente.  
 
Palavras-chave: Audiências virtuais. Acordos no Direito das Famílias. Acesso à 
justiça. Autonomia privada.  
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AS DIFICULDADES DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE NO 

NEDDIJ/UEL ÀS MINORIAS DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 

 

Guilherme Severo Lins de ALMEIDA1 

Maisa Mie MURATA2 

 

O projeto de extensão NEDDIJ - Núcleo de Estudo e Defesa dos Direitos da 
Infância e Juventude - oferece atendimento psicológico e jurídico à população 
em situação de vulnerabilidade social da comarca de Londrina. Diante de um 
cenário inesperado como o da pandemia do COVID - 19, os atendimentos 
psicológicos realizados no projeto foram suspensos presencialmente para não 
colocar em risco os pacientes e os terapeutas ao contágio do COVID-19 e 
passaram a ser realizados pela modalidade on-line, até então não utilizada pelo 
Núcleo, apesar de ser reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia pela 
Resolução CFP n° 11/2018. Com esta mudança, pacientes e terapeutas tiveram 
que se adequar à nova modalidade e as dificuldades foram surgindo durante o 
processo. Alguns casos tiveram que ser suspensos, pois o paciente não possui 
uma internet de qualidade para realizar chamadas de vídeo em sua residência 
ou não dispõe de aparelhos tecnológicos, como notebook ou celular, para a 
realização dos atendimentos, ou mesmo, não tem um local que garanta 
privacidade. Aos atendimentos que foram mantidos, observou certas 
dificuldades uma vez que alguns pacientes precisam esperar o responsável estar 
em casa para ter acesso ao aparelho tecnológico, ou ocorreu interrupções 
durante os atendimentos por pessoas que moram na mesma residência e não 
respeitam a privacidade necessária, além do cancelamento de um atendimento 
marcado, pois a internet não estava funcionando adequadamente. Desta forma, 
devido às condições que dificultam a realização dos atendimentos on-line no 
Núcleo, faz-se necessário novas estratégias por parte dos terapeutas que 
precisam utilizar de outros recursos disponíveis nos aparelhos eletrônicos, como 
áudios e mensagens de texto, ou adequar os horários dos atendimentos para 
melhor atender a população e dar continuidade aos tratamentos psicológicos.  
 
Palavra-chave: atendimento psicológico; NEDDIJ; pandemia. 
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DESIGUALDADE ÀS CLARAS: REFLEXÕES NECESSÁRIAS ACERCA 

APLICAÇÃO VIRTUAL DO ENEM 2020 

 

Gustavo Poloni Soares1 

 

Na aurora da COVID-19, cogitou-se em solo brasileiro a aplicação do Exame 
Nacional do Ensino Médio na modalidade virtual. Com a crise que assola o Brasil 
há anos, muitos estudantes enxergam o ENEM como uma tábua de salvação, 
vez que, por meio dele, o sonho de cursar o ensino superior de forma gratuita, 
com a mensalidade reduzida ou com o pagamento das parcelas postergado 
torna-se mais palpável, especialmente por programas como o SISU, PROUNI e 
FIES. A possibilidade de aplicação das provas virtualmente gerou transtornos no 
meio estudantil, sobretudo pela desigualdade que se instalaria entre os 
examinados. Em verdade, não há comparação entre um candidato, que habita 
em zonas periféricas, desprovido de recursos financeiros e avesso à tecnologia 
e outro, que reside nos grandes centros, pertencente à classe média-alta e que, 
quanto aos recursos tecnológicos, os detêm sem embaraços, por vezes até em 
abundância. E mais, também não parece razoável a aplicação do ENEM nas 
duas modalidades, presencial e virtualmente, vez que aí também haverá 
desigualdade, ao passo que, se presencialmente o fiscal de provas consegue 
coibir eventuais práticas proibidas, como a famigerada “cola”, tal sorte não 
alcançará aqueles que optaram por realizar o exame na modalidade virtual, os 
quais detêm um amplo acesso à internet para, através dela, consultar respostas 
da prova ora realizada. Infelizmente, probidade e boa-fé não se vê em todos, e 
isso não pode ser desprezado. Se o Estado, em resposta aos efeitos da 
pandemia, toma medidas notadamente segregacionistas, que afrontam a 
paridade entre os candidatos sujeitos ao exame, ele acaba criando, via reversa, 
um novo problema, agora de ordem social. A voz do estudante não pode ser 
desprezada, quiçá a sua condição social. Especialmente aos estudantes que 
habitam em zonas periféricas, não é deles a culpa das mazelas que 
experimentam diuturnamente, mas em grande parte do Estado, que 
historicamente vem pecando na adoção de políticas eficazes e aptas a reduzir à 
desigualdade social. Com a realização do ENEM na modalidade virtual, ou 
ambas, tanto virtual quanto presencialmente, o Estado acaba divorciando-se de 
seus objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal, quais sejam, 
constituir uma sociedade justa e, também, reduzir as desigualdades sociais (CF, 
art. 3º, I e III). Para o exame da hipótese acima, consultou-se a legislação pátria 
sob manto do método dedutivo. 
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DO AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA AS MÃES SOLTEIRAS EM TEMPOS DE 

PANDEMIA PELO COVID – 19. 

 

Aílla Fiori Lopes 

 

Em março de 2020, a Organização Mundial de Saúde orientou que a população 
mundial iniciasse o isolamento social diante da necessidade de segurança da 
população frente à pandemia do COVID-19. A recomendação de isolamento 
social e os decretos municipais de fechamento dos comércios colocou muitas 
pessoas em situação de dificuldade financeira, por redução do salário ou até 
mesmo perda do emprego. Como medida de auxílio à população o Governo 
Federal instituiu um benefício assistencial temporário através da Lei nº 13.982, 
de 2 de abril de 2020, e regulamentado pelo Decreto nº 10.316, de 7 de abril de 
2020 com o objetivo de auxiliar no sustento das famílias brasileiras que 
encontravam-se economicamente vulneráveis no período de crise. Dentre as 
famílias em situação de vulnerabilidade social a lei atentou-se às mulheres 
provedoras, ou seja, as chefes de família. Tal formato de família está cada vez 
mais presentes na sociedade e diante disso, as mães que são responsáveis pelo 
sustento de sua família receberam em dobro o benefício. O principal motivo que 
ensejou a concessão do benefício em dobro à esta minoria, foi principalmente a 
suspensão das aulas presenciais o que manteria as crianças em casa 
impossibilitando que às mulheres exercessem as profissões fora de seus lares 
devido os cuidados para com a prole, uma vez que muitas exercem atividades 
laborais como diaristas, manicures, cozinheiras e ambulantes. Verifica-se assim 
que o benefício não visa diminuir as desigualdades de gênero resultantes por 
uma cultura patriarcal e nem reconhecer as triplas jornadas que estas mulheres 
exercem sozinhas, quais sejam, na maternidade, profissionalmente e nos 
cuidados com o lar, mas sim tutelar os direitos dos menores que voltarão para 
às escolas somente após o controle epidemiológico. 
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O COMETIMENTO DE ATOS INFRACIONAIS NO BRASIL:  

ADOLESCENTES E INCLUSÃO 

 

Isabela Nabas Schiavon1 

 

Conforme dados do levantamento anual do Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase), no Brasil, em seis anos, o número de jovens em 
privação e restrição de liberdade aumentou em 58,6%. Diante disso, observa-se 
que em tal cenário é que se encontram inseridos adolescentes envoltos por uma 
situação de violência. Isso posto é fundamental refletir sobre a condição em que 
se encontram os adolescentes brasileiros, bem como a eficácia dos sistemas 
normativos existentes para a sua proteção, quais sejam a própria Constituição 
Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Lei n. 12.594/2012 
que instituiu o Sinase. A Constituição e o ECA aduzem que os adolescentes 
deverão ser tratados como sujeito de direitos e não apenas objeto de direito, bem 
como estabelecem o seu interesse superior como objetivo substancial para guiar 
toda relação jurídica e humana que os envolva. No que tange aos adolescentes 
que venham a cometer um ato infracional, são estabelecidas, em razão da sua 
conduta as medidas socioeducativas, dentre elas as privativas de liberdade, 
estabelecidas pelo ECA com a finalidade de punir pelo comportamento 
reprovado e ao mesmo tempo educar e preparar o adolescente para o bom 
convívio em sociedade de forma inclusiva. Nesse sentido, surgiu a Lei n. 
12.594/2012 que instituiu o Sinase e regulamentou a execução das medidas 
socioeducativas destinadas ao adolescente que pratique ato infracional, 
trazendo um conjunto ordenado de princípios, regras e critérios para a sua 
execução. Ocorre que o que se vê na prática são instituições de internação que 
não propiciam oportunidades para que esses adolescentes possam se 
desenvolver e reconstruir a suas vidas, uma vez que não se encontram 
adequadas à proposta pedagógica do ECA e da Lei do Sinase. Dessa forma, 
diante do mau implemento das medidas socioeducativas, é que o índice de 
reincidência do cometimento de ato infracional pelos adolescentes aumenta. 
Nesse sentido, se faz urgente e necessária a colocação em prática de políticas 
públicas que busquem efetivar a proteção integral dos adolescentes e o auxílio 
da sociedade, a fim de evitar que ainda na fase menoridade sejam eternamente 
condenados a continuar na prática de ilícitos em razão de um sistema de sócio-
educação que não visa educá-los para uma vida digna, mas que somente 
perpetuam o seu destino no caminho da criminalidade. 
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Inclusão. 

 

 

                                                           
1Isabela Nabas Schiavon. Pós-Graduanda em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). Pós-Graduanda em Direito Aplicado pela Escola da Magistratura do 
Paraná (EMAP). Graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Advogada. 
E-mail: isabelanschiavon@hotmail.com. 



P á g i n a  | 110 

 

      V SIMPÓSIO NEDDIJ e IV SIMPÓSIO NUMAPE 
“A luta pela inclusão e as dificuldades enfrentadas pelas minorias no 

acesso à justiça em tempos de pandemia covid-19” – 2020 
ISSN: 2526-883X 

O RETROCESSO CAUSADO PELO DECRETO PRESIDENCIAL QUE 

INCENTIVA A CRIAÇÃO DE ESCOLAS ESPECIAIS PARA DEFICIENTES 

 

Gustavo Poloni Soares1 

 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, constitui-se fundamento da 
República a dignidade da pessoa humana, sob a qual deverá se construir uma 
sociedade livre, justa e solidária. Recentemente, o atual Presidente da 
República, Jair Bolsonaro, assinou um decreto que incentiva a criação de salas 
e escolas especiais para crianças com deficiência. Máxima vênia, tal ato caminha 
em direção oposta às políticas de inclusão que há anos vem sendo construídas 
tanto em âmbito nacional quanto internacional. Os deficientes, pela própria 
condição que ostentam, necessitam de um olhar biopsicossocial, que enxergue 
suas necessidades nos pontos mais obscuros possíveis. O que se vê, em 
verdade, é uma ilusória percepção de que criando-se escolas que atendam 
unicamente deficientes, haverá um avanço na missão inclusiva. De acordo com 
o Estatuto do Deficiente, é dever do Estado efetivar direitos como à 
acessibilidade, à reabilitação e à convivência comunitária, além de outros, 
sobretudo visando à igualdade de condições dos deficientes com as demais 
pessoas (Art. 9º, III). Se o Estado, na missão de incluir, precisa antes segregar, 
decerto o processo não está sendo bem delineado. Analisar o desenvolvimento 
de um deficiente exclusivamente em seu conhecimento teórico, das disciplinas 
ministradas em aula, sem, via reversa, tutelá-lo em sua integridade psicológica, 
bem como na sua participação ativa em sociedade, representa, com respeito, 
um passo atrás às políticas inclusivas. Acredita-se, fielmente, que o melhor 
caminho seja investir na capacitação de professores, bem como na infraestrutura 
das escolas já existentes para que, com isso, se inclua sem precisar segregar. 
Para o exame da hipótese acima, consultou-se à legislação pátria sob o manto 
do método dedutivo. 
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PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE ALIMENTOS NA PANDEMIA 

 

Denise Santos de Carvalho1  

 

Os alimentos poderão ser fixados através de título executivo extrajudicial, 
aqueles realizados sem a homologação judicial ou através do título executivo 
judicial, aqueles estabelecidos em sentença judicial ou acordo homologado em 
juízo. Havendo o descumprimento da obrigação firmada pelas partes, o 
exequente poderá ingressar com ação. O título executivo extrajudicial 
necessitará de uma ação autônoma denominada Ação de Execução de 
Alimentos, prevista no artigo 911 do Código de Processo Civil (CPC), já a 
cobrança do título executivo judicial, é através da Ação de Cumprimento de 
Sentença realizada nos autos que originou o título, prevista no artigo 528 do 
CPC. Conforme expressa o artigo 911, parágrafo único do CPC, o texto remete 
para os parágrafos 1º§ ao §7º do artigo 528 do CPC, que são as medidas 
utilizadas forçar o executado a realizar o pagamento da dívida. O parágrafo §3º 
do artigo 528 do CPC expressa que se o executado não realizou o pagamento 
integral dos alimentos e/ou não justificou sua incapacidade absoluta de realizá-
lo será decretada a prisão civil.  Por fim, cabe esclarecer que diante do cenário 
atual de pandemia, o contagio é rápido e mortal para um determinado número 
da população, desta forma, o país foi obrigado a tomar medidas drásticas de 
proteção, sendo uma delas, o isolamento social. Deste modo, foi sancionada a 
Lei nº 14.010, de 10 de junho de 2020 ao qual alterou o regime de prisão civil 
durante a quarentena, expressa no artigo 15, sendo que, a prisão por dívida 
alimentar será cumprida exclusivamente na modalidade domiciliar. Ocorre que 
esta medida por si só é ineficaz para cobrança dos alimentos, pois o executado 
cumprir a prisão civil em domicílio não gera desconforto e tampouco um esforço 
para que realize o pagamento da dívida. Portanto, o requerimento da suspensão 
dos presentes autos até que se possa retornar o pedido da prisão civil através 
do cárcere é mais eficaz.  
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O distanciamento social, devido à pandemia da Covid-19, tem repercutido 
negativamente na vida das mulheres, haja vista que precipitou temores sobre a 
doença, instabilidade econômica com repercussão na diminuição de salários e 
desemprego, desentendimento entre os casais, entre outros, repercutindo em 
aumentos expressivos nos casos de violência contra as mulheres. O Núcleo 
Maria da Penha (NUMAPE) é um projeto de extensão universitária, junto a 
Universidade Estadual de Londrina (UEL), que oferece atendimento jurídico e 
psicológico gratuito às mulheres em situação de violência que residem na cidade 
de Londrina-Pr. O Núcleo atua na proteção da mulher, promovendo ações de 
intervenção e prevenção, por meio de trabalhos de conscientização, visando 
esclarecer as mulheres quanto aos tipos de violência existentes (física, 
psicológica, verbal, moral e patrimonial), auxiliando para emanciparem-se acerca 
da violência de gênero. A atuação da psicologia no projeto que tem por finalidade 
o acolhimento às mulheres, visando o apoio psicológico, conscientização e 
superação da situação de violência, a fim de promover segurança, autonomia, 
melhoria na saúde mental e a inserção da mulher em diferentes papéis sociais. 
Este trabalho tem como objetivo apresentar como a área da psicologia do 
NUPAPE tem atuado na pandemia da COVID-19 e relatar as mudanças que 
foram feitas de modo a continuar atendendo as demandas psicológicas das 
mulheres em situação de violência e, também, descrever algumas dificuldades 
enfrentadas. As mulheres, e seus filhos, caso necessitem de apoio psicológico, 
realizam em torno de 12 sessões individuais, com duração de 50 minutos. Com 
a pandemia da COVID-19, os atendimentos presenciais foram adaptados para a 
modalidade à distância. Caso as mulheres tenham equipamentos e acesso à 
Internet, as sessões são realizadas através de vídeos chamadas, por meio de 
plataforma que garanta sigilo das informações relatadas. No entanto, como 
grande parte da população que procura o NUMAPE possui baixa renda, algumas 
mulheres são privadas de equipamentos que permitam acesso de qualidade às 
tecnologias da informação e comunicação. Nesses casos, as intervenções têm 
sido realizadas por mensagens via WhatsApp e por ligações telefônicas. 
Salienta-se, que o NUMAPE não tem medido esforços para fornecer suporte 
psicológico nesse período de isolamento social, no desenvolvimento de 
estratégias que visem à redução do impacto da pandemia na violência contra a 
mulher. 
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