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Estou muito satisfeita em participar dessa atividade sobre reflexões jurídicas 

sobre a COVID-19 dos professores da Escola de Direito da PUCRS, pensando que por 

mais trágicos os acontecimentos que estamos vivendo, difíceis e assustadores, 

precisamos aproveitar esse momento de parada para refletir sobre questões jurídicas, no 

que diz respeito ao trabalho acadêmico e profissional. 

Alinhei pequenas reflexões sobre esse momento atual e futuro e a família e 

sucessões – momento que segundo alguns está sendo chamado de “início do século XXI” 

– AC e DC – antes e depois da COVID. 

 

 I – Brevíssimas considerações sobre o cenário atual (e futuro!): 

A pandemia, sem qualquer dúvida acelerou a implantação de uma tecnologia que, 

pensávamos, seria lenta e gradual após o início do uso da inteligência artificial. Com ela, 

passou a ser de imediato – sem que tivéssemos tempo de um mudança gradual e que, 

lentamente, poderíamos nos adaptar. A pandemia, contudo, impôs consequências 

imediatas e abruptas no comportamento e na metodologia acadêmica. 

Todo esse cenário provocou de súbito uma ruptura com o modelo tradicional e 

clássico na prática de ensinar, assim como no relacionamento com o Poder Judiciário, 

tornando essa prática automatizada e também desumanizada. De repente, literalmente do 

dia para a noite, nos confrontamos com uma inacessibilidade ao Poder Judiciário e a 

prática de uma “jurisdição virtual”, representado pela dificuldade de acesso (físico) ao 

juiz para questões família/sucessões e um distanciamento abrupto da jurisdição e do 

jurisdicionado. 

Há uma prevalência do virtual sobre o físico, tanto nos processos, como 

audiências, julgamentos..., ficando mitigada a garantia da publicidade dos julgamentos e 

a redução da participação do advogado. Há uma complexa rede de rotinas, diversas entre 

os tribunais, sistemas operacionais diferenciados, uma aceleração da jurisprudência de 

teses e o prestígio dos precedentes. 

Qual nosso papel neste contexto? Como alunos, professores, profissionais?  



Tudo mudou neste momento presente e o futuro será alcançado por essas 

mudanças irreversíveis! O sistema jurídico e o sistema de ensino não foi feito para 

momentos de exceção mas para momentos de normalidade e, por isso, temos grandes 

desafios e a situação atual vai trazer reflexos irreversíveis no direito do homem comum: 

revisão de contratos, nas relações de consumo – impacto nas relações médicas, nos 

fornecedores de produtos – nas relações familiares e sucessórias impõe a revisão do perfil 

do advogado – não há mais lugar para o perfil de advogado beligerante, que ajuíza 

inúmeras ações envolvendo guarda de crianças, alimentos, divórcio, disputas entre 

herdeiros que culminam por exterminar o patrimônio do espólio. 

A solidariedade se impõe como princípio, um profundo processo de adaptação e 

a negociação nos conflitos de família e sucessões e o efetivo esforço das partes na 

construção de uma decisão que não precisa ser “judicial”. 

 

II – Etapas de soluções e de possível enfrentamento dos problemas: 

O primeiro passo está representado pelo domínio (absoluto) da tecnologia. Com 

o isolamento social, nos deparamos com a exclusão digital. Precisamos aprender, 

compreender e aplicar, em brevíssimo espaço de tempo, os tipos de tecnologia, por meio 

de um trabalho diferente e integrado em rede. Precisamos nos adaptar: reuniões, lives, 

consultas por whatsapp – em outro ambiente de trabalho - criação de tribunais on line 

(sem contatos pessoais!), alterando sessões de julgamento por editais, portarias e a seguir 

estaremos fazendo audiências virtuais. Imprescindível, pois, o domínio (absoluto) da 

tecnologia - conhecer, dominar e aplicar – visualizar o direito fundamental de acesso à 

justiça sob outro vértice, diverso de que acessar a justiça seja a interposição de ações  

O segundo passo é o domínio dos princípios processuais e extraprocessuais. O 

CPC/2015 disponibiliza ferramentas imprescindíveis para a atuação profissional. No 

Livro I, onde consta a constitucionalização do processo, com a previsão dos princípios. 

O artigo 1º prevê a justiça ao caso concreto, visando a pacificação social – essa justiça 

não precisa necessariamente vir do Estado/juiz pois ao invés de obrigar por decisão 

quando as pessoas envolvidas em conflitos familiares ou sucessórios possam ser os 

protagonistas dessa decisão, resolvendo o conflito com maior efetividade e segurança. 

O artigo 3º prevê a conciliação, a mediação e outros métodos de solução 

consensual dos conflitos devem ser estimulados, inclusive, no curso do processo 

judicial, indicando, claramente, tais métodos antes de iniciar um processo judicial. A 

negociação é o mecanismo a ser aplicado – lembrando que já há decisões tribunais, em 



matéria do consumidor, suspendendo processos judiciais para que a parte comprove que 

não obteve sucesso em consenso extrajudicial! 

Quem sabe nos adaptamos a essa nova maneira de pensar e agir? 

O terceiro passo é a aplicabilidade da tecnologia combinada com esses 

instrumentos em conflitos família e sucessórios – nestes conflitos, a regra deveria ser o 

prévio contato com a parte adversa, antes da judicialização do conflito e da propositura 

da ação: telefonema de colega a colega, reuniões onde pudessem ser esclarecidos os 

pontos divergentes entre as partes e as soluções possíveis em cada cenário criado pelas 

partes (sejam esses cenários reais ou fictícios!) – ainda que não haja norma dispositiva 

acerca da matéria, o orientação principiológica é clara! 

Inventários judiciais, por exemplo, quando há conflito são tradicionalmente 

muito longos, com discussões absolutamente infrutíferas e, em grande parte, 

relacionados à forma, deixando de lado o mérito – teoricamente não haveria necessidade 

de longas discussões ou matérias pacificadas. Inventário extrajudicial deveria ser a regra 

com um tempo prévio de estímulo ao consenso oportunizado pelos advogados, 

funcionando como orientador, negociador, pacificando as partes e apresentando 

alternativas de solução. Mesmo raciocínio aplicável às questões familiares: guarda de 

filhos, esquema de convivência, alimentos ... 

Ajudar o cliente a pensar em outros cenários que muitas vezes serão mais céleres 

e promissores: “que outra solução seria viável?” Criar alternativas, permitir/abrir espaço 

para a tolerância – pensamento do possível dentro da situação apresentada – pensamento 

em alternativas, ficando aberto para terceiras ou quartas possibilidades, assim como 

compromissos – abrindo perspectivas para novas realidades. 

O advogado é o profissional, primeiro a gerar estabilidade, criando um ambiente 

tendente ao consenso, por meio de habilidades negociais, com aplicação de instrumentos 

processuais, adotando uma conduta colaborativa, na forma prevista no art. 6º, do CPC: 

“todos os sujeitos devem colaborar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de 

mérito justa e efetiva.” Se no processo (art. 9º) trabalhamos com a princípio da não 

surpresa e do contraditório – porque não trabalhar com tais princípios antes da 

propositura da ação?  

Precisamos formar um novo advogado e, certamente, com a alteração da nossa 

conduta haverá reflexo no Judiciário. 

 

 



III – Algumas conclusões 

Servem tanto para o momento atual – mais reflexivo de nossas práticas – mas 

também para o momento pós-pandemia, visando a desjudicialização dos conflitos de 

família e de ordem sucessória: 

a) Adaptação: introjetar um processo de adaptação constante e rápida; 

b) Atuação profissional: atuar de forma mais leve, permitindo a empatia com 

colegas, clientes e judiciário; 

c) Atualidade: visualizar a ruptura do modelo tradicional da prática da 

advocacia 

   

 

  


