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O Centro de Apoio Operacional das Promotorias Cíveis (MPMG) e o Centro
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis, Falimentares, de
Liquidações Extrajudiciais, das Fundações e do Terceiro Setor (MPPR) vêm
compartilhar Checklist de cláusulas de acordos em direito das famílias,
com acréscimos e atualizações a partir dessa inédita parceria
estabelecida, buscando trazer orientações para auxiliar na atuação e
análise de acordos em direito das famílias, com base nas experiências
compartilhadas acerca dos temas mais recorrentes.
 
Diante do incentivo legal e Institucional, e preocupação cada vez maior
com a busca pela solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do
CPC), inclusive nas ações de família (art. 694 do CPC), destaca-se o papel
do Ministério Público para atuar na viabilização/fomento da
autocomposição para solução das controvérsias.

O Ministério Público deve intervir como fiscal da ordem jurídica em
processos que envolvam interesse de incapazes, devendo se manifestar,
inclusive, nos acordos pré-processuais, previamente à homologação pelo
Poder Judiciário, ocasião em que os acordos extrajudiciais ingressam no
ordenamento jurídico por meio de jurisdição voluntária. Nos termos do
art. 3º, §2º da Lei de Mediação, deve haver manifestação ministerial
previamente à homologação em juízo de acordos envolvendo direitos
indisponíveis, mas transigíveis, sejam eles celebrados em processos
judiciais ou extrajudiciais.
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ALIMENTOS

A pensão alimentícia é uma das formas de cumprimento do dever de
sustento dos pais em relação aos filhos. O dever de sustento conjunto
previsto na CF/88 não significa que a contribuição dos pais deve se dar na
mesma medida, sendo necessário analisar o caso isoladamente e
estabelecer um valor proporcional entre as necessidades de quem recebe e
as possibilidades de quem paga (art. 1.694 e 1.703 do CC).

Não há previsão legal expressa quanto ao percentual para se fixar os
alimentos; assim, não se deve ater-se às praxes forenses (30% do salário
mínimo), prezando-se pela deliberação de forma personalizada à luz do
trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

No caso de se fixar o pagamento em percentual da renda do alimentante,
havendo vínculo de emprego formal, recomenda-se constar do acordo a
previsão de desconto em folha de pagamento, assim como as informações
da empregadora e a incidência sobre o 13º salário, terço constitucional de
férias e outras verbas salariais, tais como horas extras, gorjetas, comissões,
adicionais (noturno, feriados, insalubridade, por função, por tempo de
serviço e por transferência) e previdência privada.

Em regra, são excluídos da base de cálculo dos alimentos: os
descontos obrigatórios do imposto de renda retido na fonte, INSS,
FGTS, PIS e PASEP, bem como as verbas trabalhistas indenizatórias -
tais como vale-alimentação, vale-transporte, diárias, indenização de
férias, auxílio-saúde, auxílio-doença, aviso prévio, FGTS, PIS e PASEP.
As partes podem convencionar uma base de cálculo que abranja as
verbas indenizatórias quando isso for necessário para garantir a
prestação alimentar em patamar adequado.
Ao se posicionar favoravelmente à homologação judicial do acordo, o
MP pode solicitar ao Juízo que oficie ao empregador para que
comprove a efetivação do desconto em folha de pagamento (art. 912, §
1º, CPC).
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Não há exigência legal de que os alimentos sejam fixados em dinheiro,
embora se trate de meio mais fácil para se proceder à eventual execução.
Em caso de fixação dos alimentos in natura, recomenda-se a discriminação
dos alimentos, por exemplo, mediante o pagamento de mensalidades,
planos de saúde, aluguéis, cursos extracurriculares, e, ainda, a inclusão de
valor de referência, em percentual do salário mínimo.

É imprescindível constar no acordo a data e forma de pagamento dos
alimentos e o fator de correção monetária, quando se tratar de valor fixo em
vez de percentual sobre a renda/salário mínimo.

É importante verificar se há obrigação alimentar previamente estipulada e se
a dívida foi quitada. Se houver débito anterior e não pago, é recomendável
que conste no acordo alguma cláusula específica sobre o tema.

O alimentando não pode renunciar aos alimentos atuais e futuros (art. 1.707
do CC), mas pode renunciar à cobrança de alimentos vencidos e não pagos,
desde que não haja indício concreto de grave prejuízo ao menor (STJ, REsp
1.529.532-DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 09/06/2020,
referido no Informativo 673) e nem indícios de vício de consentimento (art.
171, inc. II, do CC).

Recomenda-se que o acordo preveja o termo inicial da prestação alimentar.
Se não houver essa previsão, aplica-se a disposição legal de que os
alimentos retroagem à data da citação (art. 13, § 2º, da Lei nº 5.478/68 e STJ,
REsp 1.821.107-ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, por
unanimidade, julgado em 10/03/2020, DJe 12/03/2020).

É recomendável constar no acordo a previsão expressa de que o valor fixado
a título de alimentos poderá ser revisto nas seguintes hipóteses: (i) se
houver novo acordo entre as partes; ou (ii) se for proposta ação judicial na
qual se comprove que houve mudança das necessidades do alimentando ou
das possibilidades financeiras do alimentante.
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É oportuno constar a previsão expressa de que, em caso de
descumprimento, o alimentante poderá ser intimado judicialmente para o
pagamento, sob pena de prisão e/ou penhora de bens (art. 911, § 1º e art.
528, § 3º do CPC) e o Ministério Público poderá investigar a prática de crime
de abandono material (art. 244 do CP).

Quando o acordo é firmado na fase de execução, orienta-se inserir o
número de parcelas, o fator de correção monetária ou vinculação ao salário
mínimo e que eventual atraso do pagamento acarretará o vencimento
antecipado de todas as parcelas pendentes e a retomada do procedimento
executivo, com o restabelecimento da ordem de prisão e/ou penhora.

É legítimo acordar o pagamento de alimentos para cobrir as despesas do
período de gravidez. Segundo dispõe o art. 2º da Lei nº11.804/2008, após o
nascimento com vida do infante, os alimentos gravídicos serão convertidos
em pensão alimentícia até que uma das partes solicite a sua revisão.
Portanto, na hipótese de acordo que estipule o pagamento de alimentos
gravídicos, é importante especificar se haverá ou não mudança de valor
após o nascimento da criança.

A responsabilidade dos avós pela prestação de alimentos é obrigação
complementar e subsidiária e depende da prova da insuficiência ou
impossibilidade do genitor alimentante, assim como da prova de
possibilidade de assumirem o encargo sem prejuízo do próprio sustento. A
obrigação entre os avós (paternos e maternos) não é solidária, e os
alimentos avoengos devem ser encarados como auxiliares na subsistência
da criança, não se podendo atribuir ao neto o padrão de vida dos avós.

A exoneração da obrigação alimentar depende de prévia autorização
judicial.
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Em caso de separação ou divórcio consensuais, é obrigatório que o casal
apresente ao Juízo acordo relativo à guarda dos filhos menores de idade e
ao regime de convivência familiar (art. 731, III, do CPC).

É possível que os pais escolham a modalidade de guarda de sua preferência,
desde que o filho não seja privado do seu direito à convivência familiar e
nem desatendido quanto às suas necessidades de manter uma rotina
estruturada e que permita a formação de vínculos com a comunidade onde
vive (escola, vizinhança, parentes, etc.).

Independentemente do regime de guarda acordado, qualquer dos pais tem
direito a amplo acesso à escola da criança e deve receber todas as
informações que solicitar de qualquer estabelecimento público ou privado
frequentado pelo filho (art. 1584, § 6º, do CC).

Caso as partes optem consensualmente pela guarda unilateral (art. 1.584, I,
do CC), o acordo deve conter uma declaração específica de que o genitor
renunciou à guarda e está ciente de que isso não tem o efeito de dispensá-lo
do cumprimento de suas demais obrigações como genitor, tais como o
pagamento dos alimentos e a manutenção de uma convivência saudável
com o filho.

O direito de convivência da criança não pode ser suplantado pela
conveniência dos pais, ainda que haja acordo. Vale destacar que os pais
geralmente acabam cedendo para a celebração rápida de acordo que
coloque fim à controvérsia, e corriqueiramente isso se dá em prejuízo do
convívio.

A guarda compartilhada não implica em divisão igualitária do tempo da
criança com os genitores, mas em divisão equânime das responsabilidades
em relação ao filho e divisão equilibrada do tempo de convívio (art. 1.583,
§2º, do CC).

GUARDA E CONVIVÊNCIA
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A convivência equilibrada não equivale à divisão matemática do tempo.
Entretanto, é importante que a criança desfrute de tempo suficiente com
ambos os pais. Embora, na prática forense, seja comum que se regulamente
um convívio mínimo de um final de semana alternado com cada pai, é
preferível estabelecer, quando possível, outros acordos que permitam maior
proximidade entre pais e filho durante a semana.

Restrições drásticas ao exercício da convivência não são recomendáveis,
salvo mediante prévia avaliação psicossocial.

Se as partes optarem por guarda compartilhada com convivência alternada,
é conveniente a juntada de um relatório psicológico que indique se o
modelo atenderá ao melhor interesse da criança ou do adolescente.

É recomendável a previsão, nos acordos, de aumento gradativo da
convivência, quando se tratar de criança de tenra idade. Isso evita a restrição
contínua no tempo, já que é normal que o convívio seja menor quando, por
exemplo, a criança está sendo amamentada.

A guarda compartilhada não desobriga os pais de pagar os alimentos, já que
o dever de sustento deve ser cumprido até a maioridade e, depois da
maioridade, enquanto o filho estiver estudando (Súmula 358 do STJ).

É direito do filho o recebimento de alimentos por parte do genitor que não
reside em sua moradia principal. O genitor com quem o menor reside
prestará, por sua vez, o dever de sustento in natura.

A guarda é atributo do poder familiar, mas com ele não se confunde. A
transferência da guarda a terceiros é medida excepcional e só será deferida
se houver situação de fato que recomende.
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Se os pais desejarem transferir a guarda a terceiros, é imprescindível a
realização de estudo psicossocial, de modo que não é possível a
homologação judicial sem essa providência.

Não se justifica o deferimento da guarda avoenga, em detrimento da guarda
dos pais, em razão da sua melhor condição financeira ou para a inclusão em
planos de saúde ou de recreação.

Quando não houver acordo entre os genitores quanto à guarda e ambos
forem aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda
compartilhada (art. 1.584, § 2º, do CC e STJ, REsp 1.629.994-RJ, Rel. Min.
Nancy Andrighi, por unanimidade, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016,
DJe 15/12/2016, Informativo n. 595).

Sempre que possível, é recomendável que o acordo disponha sobre a
convivência da criança com os avós e outros parentes.

Caso o genitor altere ou descumpra imotivadamente algum combinado
relativo à guarda ou convivência, o acordo poderá ser revisto judicialmente,
com as possíveis consequências de diminuição das prerrogativas
anteriormente concedidas ao genitor e aplicação de multa diária ao genitor
que desonrar o acordo ou ordem judicial (art. 1.584, §4º, do CC).

A fim de resguardar certa flexibilidade para acomodar imprevistos, é
interessante prever no acordo a possibilidade de descumprimento pontual
de algum combinado relativo às datas e horários de convivência, desde que
haja aviso prévio e justificado à outra parte. É pertinente ajustar qual será o
meio de comunicação entre as partes (ligação telefônica, whatsapp, e-mail,
etc.) e quais são as expectativas mútuas em relação a esse tipo de
ocorrência.
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PARENTALIDADE

Sempre que possível, é oportuno que a composição de acordos familiares
abarque o ajuste de regras comuns para a educação dos filhos e
combinados preventivos da prática de alienação parental, a exemplo de
cláusula pela qual os pais se comprometam a não proferir ofensas em
relação ao outro genitor na presença do filho.

É legítima a busca pela autocomposição nos processos que versem sobre a
prática de atos de alienação parental. Nesses casos, é necessária a colheita
de depoimento do filho, o que deve ser feito por especialista capacitado
para estabelecer um contato não invasivo com a criança ou adolescente (art.
699 do CPC).

O reconhecimento da parentalidade afetiva depende da análise de provas
quanto à posse do estado de filho. Se o filho tiver menos de doze anos de
idade, é necessária a propositura de ação judicial e, se já tiver completado
doze anos, o pedido pode ser apresentado ao Ofício de Registro Civil, desde
que estejam preenchidos os requisitos estipulados pelo Provimento CNJ nº
63/2017 (com redação alterada pelo Provimento CNJ nº 83/2019) e pelo
Código de Normas do Foro Extrajudicial.

Em que pese a possibilidade de reconhecimento de parentalidade
afetiva através do Cartório, é preciso destacar a necessária cautela ao
se verificar, nesses casos, se há a suficiente comprovação do vínculo
afetivo (o que não se infere apenas da declaração de vontade das
partes, tampouco através de declaração padrão de testemunhas, em
que não consta qualquer narrativa fática sobre o vínculo).         
 Havendo dúvida substancial quanto à existência do vínculo afetivo,
recomenda-se a manifestação pela impossibilidade do reconhecimento
pretendido pela via Cartorária, remetendo-se a parte ao ajuizamento
da demanda judicial adequada.
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As partes podem firmar acordo parcial e solicitar que, antes da formação de
consenso sobre a partilha dos bens, alimentos, guarda e convivência, seja
imediatamente homologada pelo Juízo a mudança de estado dos
requerentes, tendo em vista que “o estado civil de cada pessoa deve refletir
sua realidade afetiva, desprendendo-se cada vez mais de formalidades e
valores essencialmente patrimoniais” (STJ, REsp 1.281.236-SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2013, Informativo nº 0518).
Nessa hipótese, é necessário que o acordo disponha sobre o uso dos nomes
após o divórcio e informe se existem bens a serem partilhados.

É importante que o Ministério Público fique atento a eventual abusividade
manifesta nas cláusulas da partilha de bens entre ex-cônjuges, quando
houver filhos menores.

DIVÓRCIO

Nos casos de divórcio em que haja filhos menores, é necessário que se trate
de guarda, convivência e alimentos (art. 731 do CPC).

Justificativa: Na medida do possível, é importante garantir que os
filhos possam se manter em condições de vida semelhantes àquelas
que possuíam ao tempo da conjugalidade dos pais. Sendo viabilizado
isso por meio de justa partilha dos bens do casal, as crianças não
ficarão à mercê somente dos alimentos pagos pelo genitor para
gozarem de padrão equivalente - ou o mais aproximado possível -
àquele que têm direito, por força do princípio da proporcionalidade, a
ser temperado no caso concreto. Portanto, é conveniente a
intervenção do Ministério Público caso a proposta de partilha de bens
se revele excessivamente desequilibrada, com expressiva renúncia de
direitos por uma das partes e potencial prejuízo para o(s) filho(s)
menor(es) da parte renunciante.

 

Caop Cível &
Terceiro Setor



Se o acordo envolver a prestação de alimentos entre ex-cônjuges, é
importante especificar qual será o índice de correção monetária para
atualização dos valores ao longo do tempo (STJ, REsp 1.705.669-SP, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, Terceira Turma, julgado em
12/02/2019, DJe 15/02/2019, Informativo 642) e indicar se os alimentos são
estabelecidos por prazo determinado ou indeterminado.

É inadmissível a promessa de doação de bem financiado, pois a parte
fiduciante não é proprietária do imóvel enquanto não for quitada a dívida
com o credor fiduciário. Em tese, pode-se cogitar a doação dos direitos que
o casal possui sobre o bem móvel ou imóvel ao(s) filho(s), desde que haja
anuência do fiduciário (art. 29 da Lei nº 9.514/97). Contudo, essa alternativa
não é recomendável quando houver filho menor, porque transfere ao
incapaz as obrigações relativas ao bem, e os pais não devem contrair
obrigações em nome do filho (art. 1.691 do CC).

Não é possível partilhar bens de terceiros, ainda que haja consenso entre o
casal (exemplo: imóvel construído em terreno da sogra); é possível, não
obstante, a partilha de direito por construção em terreno alheio;

A partilha de bens deve observar a cadeia registral, tendo em vista o
interesse do Fisco e de terceiros;

TEMAS DIVERSOS

As partes maiores e capazes podem renunciar aos alimentos baseados no
vínculo de ex-conjugalidade. Nesse caso, é oportuno constar declaração de
ciência de que a renúncia aos alimentos não poderá ser desfeita de forma
unilateral, nem mesmo com o ingresso de ação judicial (STJ, AgRg no Ag
1.044.922-SP, Quarta Turma, DJe 2/8/2010).
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OBSERVAÇÕES GERAIS

Os interesses dos pais não devem se sobrepor aos interesses dos filhos, pois
a autonomia das partes não é absoluta na seara do Direito da Criança e do
Adolescente.

Recomenda-se aos membros do Ministério Público que busquem
capacitação específica sobre a mediação de conflitos, a fim de adotarem
posturas coerentes com as finalidades e a principiologia (art. 2º da Lei nº
13.140/2015) desse procedimento.

As partes podem firmar acordo extrajudicial sem assistência jurídica, desde
que nenhuma delas esteja acompanhada por advogado(a) (art. 10, § ún., da
Lei de Mediação). Se houver interesse de incapaz, é necessária a
homologação judicial do acordo (art. 3º, § 2º, da Lei de Mediação), com
prévia manifestação do Ministério Público (art. 698 do CPC).

A mediação familiar deve oportunizar o aprimoramento da comunicação
entre as partes; a investigação dos seus interesses para além das posições
inicialmente declaradas; a construção de acordos sustentáveis ao longo do
tempo; a prevenção de conflitos futuros; e a abordagem de aspectos
extrajurídicos das relações familiares, como a formação de consensos
básicos sobre a educação dos filhos e o diálogo sobre anseios afetivos de
cada parte – buscando sempre encaminhá-los ao encontro do superior
interesse da criança e do adolescente sempre que a decisão tiver
repercussões para a prole.

No âmbito judicial, a regra é que as partes estejam assistidas por
advogado(a) (art. 103 do CPC e art. 26 da Lei de Mediação), exceto em
matéria de alimentos, pois, nesse caso, a Lei permite que as partes façam
pessoalmente o pedido (art. 2º da Lei nº 5.478/1968). Embora o art. 11 da
Resolução CNJ nº 125/2010 tenha previsto a facultatividade da presença de
advogados nas sessões de mediação do CEJUSC, foi proposta a Ação Direta
de Inconstitucionalidade nº 6.324 contra a disposição normativa, a qual está
pendente de julgamento pelo STF. Portanto, é recomendável pautar-se
 pelo teor do art. 26 da Lei de Mediação.
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É imprescindível a apresentação de documentação pessoal de todos os
presentes na sessão de mediação.

O adolescente, relativamente incapaz (maior de 16 e menor de 18 anos),
deve comparecer à sessão de mediação assistido pelo seu representante
legal.

A curatela e a tomada de decisão apoiada (TDA) só podem ser declaradas
pelo juiz e após a devida instrução do processo, ou seja, as partes não
podem instituir a curatela ou TDA por meio de acordo.
Ainda assim, pode ser conveniente o encaminhamento das partes à
mediação para buscar consensos quanto à divisão de responsabilidades e
cuidados em relação à pessoa curatela/apoiada.

A presença da pessoa apoiada é indispensável e ela deverá assinar o
acordo em conjunto com seus apoiadores.
Quando se tratar de pessoa curatelada, é recomendável, sempre que
possível, a sua participação nas sessões de mediação e assinatura
conjunta do acordo com o curador.
O Ministério Público deve velar para que sejam disponibilizados os
meios necessários para a expressão e compreensão da vontade da
pessoa apoiada ou curatelada.

 
Nas ações de inventário, depois que houver a apuração do patrimônio do
espólio, as partes podem ser encaminhadas para mediar conflitos atinentes
à sua esfera de autonomia privada, desde que sejam resguardados os
direitos do(s) herdeiro(s) e demais normas de ordem pública (v. Enunciado
nº 183 da II Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios do
Conselho da Justiça Federal).

É possível a homologação de acordos parciais nos processos de família (art.
354, parágrafo único do CPC).
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É possível a homologação de acordos provisórios nos processos de família.

Mesmo que o acordo seja firmado no curso de ação judicial, as partes não
precisam se ater aos sujeitos e pedidos que compõem o processo. Ou seja,
podem acrescentar deliberações sobre outros temas e, se quiserem tratar
de assuntos que repercutem na esfera jurídica de terceiros, devem convidar
essas pessoas para a mediação (art. 515, § 2º, do CPC). Por exemplo, no
curso de execução de alimentos, as partes podem construir um novo acordo
sobre a convivência familiar e a educação dos filhos e também podem
convidar os avós da criança para tratarem da convivência com o neto.

Com fundamento no art. 190 do CPC, a autocomposição na área de família
não se restringe às questões materiais, sendo possível até mesmo a
celebração de negócios jurídicos processuais para dispor sobre temas como
a produção de provas, por exemplo.

O termo final do acordo assinado por mediador(a) de conflitos constitui
título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da assinatura
de testemunhas (art. 20, § ún., da Lei de Mediação e Enunciado nº 204 da II
Jornada de Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios do Conselho da
Justiça Federal).

A necessidade de manifestação do órgão ministerial anteriormente à
homologação de acordos está destacada no art. 121, §7º do Ato CGMP nº
02/2022 (MPMG), nos seguintes termos:
"O órgão de execução deve velar para que haja manifestação ministerial anterior
à sentença homologatória de acordos extrajudiciais celebrados sem a
participação direta do Ministério Público, ainda que no âmbito de unidades,
centros ou órgãos oficiais de conciliação, nos termos do §2° do art. 3° da Lei n.
13.140/15 e art. 178, II, do CPC."
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TEREZINHA DE JESUS SOUZA SIGNORINI - COORDENADORA

MAÍNE LAÍS TOKARSKI - ASSESSORA

 

ANOTE os nossos canais de contato, estaremos sempre à disposição para
auxiliar no que pudermos

MARIA CAROLINA SILVEIRA BERALDO - COORDENADORA

ISABELLA MOUKARZEL - ASSESSORA

ALLEC RODRIGUES - OFICIAL 

caocivel@mpmg.mp.br
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