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NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL COMO INSTRUMENTO 

DE EFETIVIDADE JURISDICIONAL EM TEMPOS DE PANDEMIA 
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RESUMO: Eѕѕе еѕtudо tеm соmо оbjеtіvо analisar de acordo com os institutos dos 

negócios jurídicos processuais como meio de efetivar prerrogativas constitucionais, 

tais como da celeridade processual, cooperação processual, do devido processo 

legal, da razoável duração do processo e uma melhor solução para lide.  Assim, 

verificar os prejuízos ocorridos devido a necessidade das suspensões oriundas no 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo, guiada pelo Conselho Nacional da Justiça, em 

virtude da pandemia do Covid-19. Avaliando também a possibilidade de dar 

prosseguimento nas demandas judiciais, e se apenas a adequação dos 

procedimentos processuais será um meio eficaz.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pandemia; Negócio jurídico; Jurisdição; Suspensão processual. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo abordar o Negócio Jurídico Processual 

em tempos de pandemia. Atualmente o Brasil e o mundo lutam contra o vírus da 

Covid-19, ao qual é preciso ter consciência das medidas a serem adotadas a fim de 

mitigar os impactos na prestação jurisdicional. Observando sempre que a atuação 

jurisdicional não pode apenas agir em casos urgentes, pois estaria indo contra os 

princípios da tutela efetiva dos direitos e da inafastabilidade do judiciário, é necessário 

atender outras demandas judiciais. 

Com a pandemia do Covid-19 a precariedade se instaura ao se perceber que 
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4 Advogada e professora no curso de direito na Faculdade Multivix – Cariacica. 



4 

 

 

com passar do tempo não se encontra a cura da doença, o Poder Judiciário atua 

mediante plantão extraordinário aonde se determina que apenas as causas ditas 

urgentes devem ser acolhidas. Desta forma, faz-se necessário o questionamento, em 

que ao invés de manter atuação somente em causas “urgentes” não seria mais viável 

adotar medidas de acordo com o negócio jurídico processual para evitar transtornos 

para sociedade? 

Assim, em um contexto geral o presente estudo vai analisar de acordo com os 

institutos dos negócios jurídicos processual como meio de efetivar prerrogativas 

constitucionais, tais como celeridade, cooperação processual e uma melhor solução 

para lide. Em decorrência dos prejuízos ocorridos devido a necessidade das 

suspensões oriundas dos tribunais de justiça guiados pelo Conselho Nacional da 

Justiça, em virtude do Covid-19. 

O trabalho está divido em quatro capítulo, e inicia-se o primeiro capítulo, diz 

respeita a introdução do trabalho, onde é realizado a apresentação geral do trabalho.  

O segundo capítulo trata sobre a crise da pandemia do Covid-19 no Brasil e no Estado 

do Espírito Santo e apontando as medidas adotadas pelo Poder Judiciário para 

prevenção do vírus. No terceiro capítulo é tratado dos princípios relacionados a 

efetividade da justiça, sendo apresentado os fundamentos jurídicos, sua conceituação 

perante a doutrina, bem como sua importância à frente do ordenamento jurídico, foi 

discorrido acerca dos princípios: princípio da celeridade processual, princípio da 

cooperação processual, princípio do devido processo legal, princípio da razoável 

duração do processo e princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. 

O quarto capítulo versa sobre o negócio jurídico processual, apresentando seu 

conceito, fundamentação jurídica, suas características, seus requisitos de validade e 

afirmando-se a necessidade do seu controle pelo Magistrado. Demonstrando-se 

ainda, as modalidades dos negócios jurídicos processuais, bem como o calendário 

processual, a cláusula de eleição de foro, os pactos sobre o meio de prova e ademais 

discorre acerca do negócio jurídico em tempo de pandemia. Por fim, o quinto capítulo 

descreve sobre a realidade do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no 

enfrentamento da pandemia do Covid-19.  

O estudo se torna de suma importância em decorrência do atual momento - 
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devido a pandemia ocasionada pelo vírus da Covid-19. Os tribunais, seguindo o ato 

normativo do Concelho Nacional de Justiça, decidiram pela suspensão dos prazos 

processuais, ficando assim silente em relação a diversos conflitos e gerando ainda 

mais incertezas à população se opondo a diversos princípios. Desta forma, mesmo 

neste momento caótico que vivemos no mundo, existe a possibilidade de dar 

prosseguimento nas demandas judiciais, e isso apenas será possível com a 

adequação dos procedimentos. Um instrumento que se mostra eficiente nestes casos, 

foi inserido pelas mudanças legislativas ocorridas em 2015, são os negócios jurídicos 

processuais ao qual visam obter sentenças célere, efetiva e adequada para o 

processo. 

Referente à metodologia utilizada, a mesma foi elaborada com o uso do método 

exploratório possibilitando trazer conceitos de todos os meios de informações, de 

modo qualitativa demonstrando casos concretos a respeito dos tribunais no período 

em que vigorar a sua suspensão, amparado em estudos biográficos sobre o tema, 

bem como os avanços jurisprudências. 

Assim sendo, o negócio jurídico processual se torna uma possível ferramenta 

neste caso, pois proporciona uma prestação judicial que realmente tutele e proteja os 

interesses das partes. Não se pode definir um procedimento específico a priori para 

todos os casos, as partes devem fazer com que seus interesses sejam realmente 

ouvidos, podendo utilizar de todos os instrumentos que o permitam litigar diante do 

chamado ‘novo normal’, seja alterando o procedimento, ampliando prazos, ou por 

meio das audiências virtuais. 

2. A CRISE DA PANDEMIA DO COVID-19 NO BRASIL, E NO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

O novo corona vírus, também conhecido como SARS-COV-2 teve a sua 

primeira aparição na china, em dezembro de 2019, momento em que foram 

registrados os primeiros casos da Covid-19, na cidade de Wuhan5, fazendo com que 

as autoridades sanitárias acendessem um alerta, diante da sua rápida e poderosa 

transmissão. Em janeiro de 2020 começaram a aparecer novos casos em outros 

                                                
5 OPAS. Organização Pan-Americana de Saúde. Histórico da pandemia de COVID-19.   
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continentes, fazendo com que autoridades brasileiras instituísse a lei 13.979, em 06 

de fevereiro de 2020, com medidas para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 

de 2019. No Brasil a primeira pessoa contaminada com o vírus do Covid-19 foi em 26 

de fevereiro de 20206. 

No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 

a Pandemia da Covid-19, logo em seguida, no dia 16 do mesmo mês, registrávamos 

a triste notícia da primeira morte no País, vítima da doença, levando com que o 

Governo Federal decretasse estado de calamidade pública por meio do Decreto 

Legislativo N° 6, de 2020, publicado no dia 20 de março de 2020. 

O primeiro caso suspeito no Estado do Espírito Santo ocorreu no final de 

fevereiro de 2020, entretendo, o primeiro caso confirmado pelo secretário de saúde 

se deu em 05 de março de 20207. Com isso, o governo decretou estado de 

emergência em saúde pública no Espírito Santo decorrente do surto de coronavírus 

no dia 13 de março de 2020. A partir do decreto nº 4593-R, proposto pelo governador 

do estado adotou algumas medidas a fim de proteger a população ao risco do contágio 

em massa, no primeiro momento foi determinando que quem estivesse com síndrome 

gripal deveria ficar 14 dias em casa, em um segundo momento foi decretado o 

isolamento de 14 dias geral, bem como a suspensão das atividades educacionais 

presenciais entre outras medidas. 

 

2.1. MEDIDAS DO PODER JUDICIÁRIO PARA PREVENÇÃO DO VÍRUS 

Diante de um cenário ameaçador que se alastrava sem que houvesse tempo 

para que às diversas autoridades brasileiras adotassem posturas uniformes para 

conter o avanço do Covid-19, o Poder Judiciário começou a editar medidas isoladas 

de prevenção, que consistiam, em um primeiro momento, em atos e portarias dos 

juízos e diretorias de fóruns, que determinavam a restrição de acesso às 

dependências dos mesmos, limitações a atendimentos, suspensão de audiências, 

                                                
6 RODRIGUES, Alex. Ministério da Saúde confirma primeiro caso de coronavírus no Brasil. Agência 

Brasil, Brasília, 26 fev. 2020. 
7 ESPIRITO SANTO. Secretaria da Saúde. Secretaria da Saúde confirma primeiro caso do novo 

coronavírus no Espírito Santo. Vitoria (ES) 06 de março de 2020. 
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entre outras. 

No que se refere propriamente ao ordenamento jurídico, vejamos a fala do 

grande de Gath Capelletti, sobre as adequações. 

O que ocorre é que uma sociedade cada vez mais complexa que exigia, e 
ainda exige, que os operadores do Direito se adequem às novas 
necessidades, seja quanto à forma de interpretar as leis, seja quanto à 
utilização de instrumentos para apreciação de direitos. Ante esse modo de 
ver, as técnicas processuais passam a ser ferramentas de efetivação de 

direitos sociais básicos e não apenas formalismos legais, que “se limitam a 

definir como propor e contestar uma ação.8 

Logo após, vieram atos da presidência dos tribunais locais, regionais e 

superiores, tendo por objetivo uniformizar no seu âmbito de competência as medidas 

restritivas a serem adotadas para conter a disseminação da doença. 

O primeiro ato normativo editado pelo Presidente do Tribunal de Justiça do 

Estado do Espírito Santo foi o 60/20209, publicado em 13/03/2021, com objetivos de 

restringir a circulações nas dependências físicas do Poder Judiciário e o acesso às 

sessões do tribunal e audiências nos fóruns. Em seguida foi publicado o ato normativo 

61/202010, suspendendo os prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual até 31 de março de 2020, devendo ser cumprido apenas prazos urgentes.  

Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com intuito uniformizar o 

funcionamento dos serviços judiciários, com o objetivo de prevenir o contágio pelo 

novo Coronavírus, e garantir o acesso à justiça neste período emergencial, publicou 

em 19/03/2020 a resolução nº 313/2020, que foi prorrogada por mais duas vezes 

através das resoluções 314 e 318. No decorrer de todo esses períodos os tribunais 

foram publicando atos normativos, porém agora padronizados com as resoluções do 

                                                
8 CAPPELLETTI, Mauro, e GARTH, Bryant. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 
1988. p. 11. 
9 Art. 3º Ficam suspensos todos os eventos a serem realizados pelo Poder Judiciário, tais como 

palestras, cursos, reuniões, seminários ou similares. 
Art. 5º As Sessões no Tribunal de Justiça e as audiências nos Fóruns serão restritas às partes, 
advogados, promotores e defensores cuja participação seja imprescindível. 
Parágrafo único. A circulação de pessoas no Tribunal de Justiça e nos Fóruns será restrita às partes 
que forem participar de sessões ou audiências, bem como a advogados, promotores e defensores.” 
10 Art. 3º. Ficam suspensos até o dia 31 de março de 2020 todos os prazos processuais no âmbito do 

Poder Judiciário Estadual. 
Art. 4º. Ficam suspensas até o dia 31 de março de 2020 as audiências, as sessões de julgamento e o 
atendimento ao público, excetuando-se o seguinte: 
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CNJ.11 

A preocupação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) não é apenas com o 

controle dos membros ou dos órgãos do Poder Judiciário, está mais ligada à eficiência 

da prestação jurisdicional, assim como pelas medidas adotadas como forma de deter 

o vírus, visando facilitar o acesso à justiça. Este é o entendimento de Ribeiro sobre o 

tema: 

A análise das atividades desenvolvidas pelo CNJ desde a sua constituição 
até a atualidade parece denotar a preocupação deste em não apenas 
processar os processos iniciados especialmente por excesso de prazo nos 
tribunais mas, ainda, instituir sistemas que permitam um acompanhamento 
mais minucioso do que ocorre em cada um dos tribunais.12 

Em agosto de 2020, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), com o 

intuito de retornar com o expediente nos fóruns do Estado, publicou o ato normativo 

nº 88/202013 disciplinando o retorno gradual das atividades, determinando 3 fases:  

Primeira fase (inicial - a partir de 12/08/2020), se destina exclusivamente ao 

trabalho interno de magistrados, serventuários, colaboradores, terceirizados e 

estagiários, vedado o acesso do público externo aos prédios do Poder Judiciário do 

Estado do Espírito Santo, bem como advogados públicos ou privados, membros do 

Ministério Público, Defensores Públicos, Peritos, entre outros.  

Segunda fase (intermediária – a partir de 24/08/2020), se manterão todas as 

disposições da fase inicial, mas passando a ser admitido o atendimento presencial 

nas unidades do Poder Judiciário (Art. 22, ato nº 88/2020).  

E por fim, terceira fase (final – a partir de 28/09/2020), na fase final será 

admitido o acesso de todo o jurisdicionado às dependências dos prédios do Poder 

Judiciário do Estado do Espírito Santo, as audiências presenciais poderão ser 

retomadas independente da matéria e da urgência e serão retomados os prazos dos 

processos físicos, reestabelecido o horário normal de expediente e retomado o 

                                                
11 Montenegro, Manuel Carlos. CNJ. Atualiza Normas Para Enfrentar Efeitos Da Pandemia. Brasília, 

14 de maio de 2020. Agência CNJ de Notícias. 
12 Ribeiro, Ludmila. A emenda constitucional 45 e a questão do acesso à justiça. Revista direito gv, São 
Paulo 4(2), P. 465-492, 2008. 
13 Art. 1°. Restabelecer de forma gradual os serviços jurisdicionais presenciais, a partir de 12 de agosto 

de 2020, enquanto subsistir a necessidade de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, 
prevalecendo as Resoluções do CNJ e os Atos Normativos deste Tribunal, editados especificamente 
nesse período de RPE, até o dia 11 de agosto de 2020. 
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procedimento ordinário de protocolo. (art. 31, ato nº 88/2020). 

Com o início da fase final, foram registradas longas filas na frente dos tribunais, 

com isso, a Ordem dos Advogados do Brasil (seccional Espírito Santo), solicitou em 

28/09/2021 ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) a suspensão dos prazos 

processuais, imediatamente, em todo estado, para em seguida ser revisto o plano de 

ação para retomada dos prazos. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil 

Seção Espírito Santo (OAB-ES) em exercício da época se posiciona da seguinte 

maneira ao caos instaurado pelo início da terceira fase:  

A Ordem estará atenta ao cumprimento do ato normativo 88 de 2020. 
Estamos em entendimento com o Tribunal de Justiça para garantir o acesso 
aos advogados e advogadas aos Fóruns, para carga de processos com 
prazos em curso, evitando graves perdas para a classe14. 

Em março de 2021, ocorre o agravamento da pandemia do novo coronavírus 

em todo o país e em especial no Estado do Espírito Santo, com isso o poder executivo 

estadual informou o ingresso de todo o Estado do Espírito Santo no risco extremo. E 

com isso houve a necessidade de adoção de medidas mais restritivas para evitar o 

colapso do sistema de saúde, tais medidas foram descritas no decreto nº4835-R, 

4836-R e 4838-R. 

Para zelar pela saúde de magistrados, servidores, estagiários, terceirizados, 

advogados e jurisdicionados, o Poder Judiciário publica o ato normativo nº 21/202115, 

determinado que a partir de 17/03/2021, o Poder Judiciário do Espírito Santo volte à 

primeira fase prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do Tribunal de Justiça do Espírito 

Santo (TJES), com progressão para a fase intermediária prevista no Ato Normativo nº 

88/2020 do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) a partir de 05/04/2021, e por 

fim a última progressão para a fase final prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) a partir de 03/05/2021. 

Novamente o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seção Espírito 

Santo (OAB-ES) volta a se manifesta sobre o retorno o retorno das fases do ato 

normativo nº88/2020, o mesmo ressalta que reconhece a necessidade de medidas 

para impedir o alastramento da pandemia coronavírus na sociedade, entretanto é 

                                                
14 OAB-ES. Advocacia Capixaba. Fila nos fóruns: OAB-ES pede suspensão de prazos e horário integral 
no Judiciário. 
15 Art. 1º. Determinar que a partir de 17/03/2021, o Poder Judiciário do Espírito Santo volte à primeira 

fase prevista no Ato Normativo nº 88/2020 do TJES. 
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preciso manter cautela para não comprometer o funcionamento do Poder Judiciário 

no âmbito do Estado do Espírito Santo, sob pena de restringir direitos e da própria 

subsistência dos membros da Advocacia. 

Ainda de acordo com presidente Rizk16: 

Não se pode olvidar que a advocacia não suportará um novo fechamento ou 
suspensão total das atividades jurisdicionais, visto que in absentia de 
subsídios resta impossível a sobrevivência do advogado(a). Vis absoluta, 
cumpre arrazoar sobre a essencialidade dos serviços prestados pela classe 
da advocacia, sendo estes indispensáveis como assim dispõe o art. 133 da 
Constituição Federal. 

Na carta encaminhada ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), o 

presidente ainda sugeriu algumas medidas que poderiam ser adotadas para tentar 

mitigar os impactos perante ao judiciário, descritas a seguir: 

 

a) A conservação do atendimento aos advogados(as) e estagiários(as) nas 
dependências do Tribunal e dos Fóruns, promovendo a restrição do público 
em geral e auxiliando os atendimentos remanescentes através de 
agendamento presencial e online, de forma a garantir as medidas de 
afastamento e segurança à saúde do advogado(a); 
b) Seja assegurada a expedição de Alvarás Judiciais para recebimento de 
valores através de transferência eletrônica para conta indicada pelo(a) 
advogado(a), dando-se preferência sobre os demais serviços, diante da 
natureza alimentar de tais verbas (art. 85, § 14, do Código de Processo Civil). 
c) A estabilidade na tramitação dos processos físicos e digitais, com a 
manutenção das audiências e sessões virtuais, a fim de que não se viole o 
princípio da duração razoável do processo, resguardando as partes e aos 
advogados(as) a tutela jurisdicional. 
d) A regulamentação uniforme dos juízos dos modelos de atendimento 
remoto, de modo a adotar medidas sistêmicas e invariáveis que garantam o 
peticionamento por e-mail, de modo que a advocacia não necessite realizar 
posterior protocolo da via original nos autos físicos. 
e) Assegurar o acesso aos magistrados para despacho por meio de 
plataforma eletrônica e canal de acesso remoto à todas as serventias, 
especialmente àquelas que, porventura, sejam colocadas exclusivamente em 
trabalho remoto. 
f) A implantação imediata do sistema do balcão virtual, tal qual previsto pelo 
CNJ no endereço eletrônico. 

Diferentes áreas e atividades (econômicas e sociais) sofreram com os impactos 

causados pela pandemia. Com o Poder Judiciário não foi diferente, isso afetou 

diretamente a prestação da atividade jurisdicional, diante das dificuldades causadas 

pela doença e as barreiras do distanciamento social, foram necessárias diversas 

                                                
16 OAB-ES. Presidente da OAB-ES pede ao TJES que não haja suspensão total do atendimento à 

advocacia.  
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adaptações e a criação de novas estratégias para sobreviver o período17. 

Contudo, as regras adotadas pelo Poder Judiciário, não se mostraram 

eficientes como se esperava. Diante desse cenário, seguem advogados, defensores, 

ministério público e partes com um Poder Judiciário deficiente em sua prestação de 

serviços e, por sua vez, o cidadão com os seus direitos limitados, na medida em que 

o acesso à tutela jurisdicional nunca deixou tanto a desejar, e o que é pior, o Estado 

com grandes dificuldades para encontrar soluções eficazes com vistas a superar o 

momento de excepcionalidade instaurado.  

Coadunando com esse entendimento, Vinícius José Corrêa Gonçalves também 

entende que se trata de direito fundamental, sedimentado no artigo 5º da Constituição 

Federal de 1988, que dá voz ou efetividade aos demais direitos fundamentais. Assim 

ele destaca: 

Contudo, apesar de possuir um caráter de fundamentalidade, o direito de 
acesso à justiça deve ser encarado como um direito de importância ímpar na 
ordem constitucional brasileira. Isso porque esse direito deve ser visto como 

um verdadeiro ‘direito fundamental instrumental’, uma vez que visa garantir 

efetividade e força normativa aos demais direitos fundamentais e, de forma 
ampla, a todos os direitos fundamentais.18 

Assim, o acesso a justiça pode ser entendido como um princípio constitucional, 

não podendo ser limitado apenas ao acesso ao Poder Judiciário, pois esse direito é 

fundamental a pessoa humana, devendo ser efetivado e assegurado por meio de 

outros direitos elencados no ordenamento jurídico. 

 

3. PRINCÍPIOS RELACIONADOS A EFETIVIDADE DA JUSTIÇA 
 

3.1. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL 

O princípio da celeridade processual, é um direito fundamental previsto no art 

5º, LXXVIII, tal direito foi introduzido na constituição brasileira de 1988, através da 

Emenda Constitucional 45/2004.    

                                                
17 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Pandemia afeta esforços por metas do Judiciário em 2020, 

revela balanço parcial. Disponível: https://www.cnj.jus.br/pandemia-afeta-esforcos-por-metas-do-
judiciario-em-2020-revela-balanco-parcial/ Acesso em: 25 de set. de 2021. 
18 GONÇALVES, Vinícius José Corrêa. Tribunais Multiportas: pela efetivação dos direitos fundamentais 
de acesso à justiça e à razoável duração dos processos. Curitiba, Juruá, 2014. P. 46. 
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Para Assis, o princípio da celeridade tem como objetivos uma maior garantia 

ao instituto do processo na esfera dos procedimentos administrativos, tornando cada 

vez mais democrático ao Estado de Direito os procedimentos adotados como norma, 

pois a lentidão sempre foi um atraso para o exercício de outros direitos considerados 

fundamentais19.  

O princípio da celeridade processual é uma das formas de resguardar a 

efetividade plena na esfera jurídica, Theodoro salienta que tal princípio é efetivo, 

portanto, é o processo justo, ou seja, aquele que, com a celeridade possível, mas com 

respeito à segurança jurídica (contraditório e ampla defesa), proporciona às partes o 

resultado desejado pelo direito material. 20 

O princípio da celeridade processual foi considerado essencial no momento da 

reforma, sendo também para o juiz que a ele foi concedido os deveres de vigiar, 

reprimir e prevenir qualquer ato atentatório a dignidade da justiça, punindo aqueles 

que agirem com litigância de má-fé.  

Desta forma, o processo exige uma celeridade, entretanto deve ser na medida 

correta e suficiente para realização do provimento final, conforme afirma o doutrinador 

Didier:  

A partir do momento em que se reconhece a existência de um direito 
fundamental do processo, está-se reconhecendo, implicitamente, o direito de 
que a solução do conflito deve cumprir, necessariamente, uma série de atos 
obrigatórios, que compõem o conteúdo mínimo do devido processo legal. A 
exigência do contraditório, o direito à produção de provas e aos recursos, 
certamente atravancam a celeridade, mas são garantias que não podem ser 
desconsideradas ou minimizadas21. 

Nesse sentido, é importante não somente observar a celeridade do processe, 

mas sim respeitar os determinados tramites, para que o princípio da celeridade não 

entre em colisão com outros princípios constitucionais. 

 

                                                
19 ASSIS, Carlos Augusto de. Nova Sistemática dos Recursos e Celeridade Processual. Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil, São Paulo, n. 16,  p.39-54, 2007. 
20 THEODORO JUNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. insuficiência 
da reforma das leis processuais. Academia Brasileira de Direito Processual. 
21 DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria geral do processo e processo de 
conhecimento. Editora JusPodium, 2009. V. 1, P.55. 
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3.2. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL 

Ao buscar o junto ao Poder Judiciário o direito de ação, encontrasse um direito 

processual de acordo com a constituição, buscando satisfazer o objetivo real entre as 

partes, nesse sentido afirma Pinho22, “justo é o processo que se desenvolve em 

respeito aos parâme-tros fixados na Constituição e nos valores da sociedade”. Assim, 

para buscar um desenvolvimento justo do processo, o Código de Processo Civil, 

prever em seu art.6º o princípio da cooperação processual, determinando assim uma 

boa relação entre os envolvidos no processo. 

Cabe destacar que o processo deve ocorre de forma harmoniosa entre as 

partes e o juiz, o que não significa dizer que há uma parceria entre as partes, por se 

tratar de interesses distintos, sendo o juiz figura indispensável para a resolução da 

lide. Tal premissa é usada como argumento de STRECK, em contraposição do 

princípio da cooperação com a realidade processual: 

O legislador pecou ao tentar desnudar a cooperação aventurando-se em setor 
cuja atuação merece ficar a cargo exclusivo da doutrina. E o fez mal porque 
referido texto legislativo está desacoplado da realidade, espelha visão idealista 
e irrefletida daquilo que se dá na arena processual, onde as partes se 
encontram, sobretudo para lograr êxito em suas pretensões. [...] Disputar 

coisas é uma coisa normal. Não fosse assim não haveria “direito”. Direito é 

interdição. É opção entre civilização e barbárie. [...] É um modelo que não deve 
ser pensado à distância da realidade, sem considerar que no processo há 
verdadeiro embate (luta, confronto, enfrentamento) razão pela as partes e seus 
advogados valem-se e assim deve ser de todos os meios legais a seu alcance 
para atingirem um fim parcial23. 

No sentido oposto a Streck, Didier se posiciona de forma favorável ao princípio 

da cooperação, pelo que se expões a seguir: 

O modelo cooperativo parece ser o mais adequado para uma democracia. 
DIERLE JOSÉ COELHO NUNES, que fala em modelo comparticipativo de 
processo como técnica de construção de um processo civil democrático em 

conformidade com a constituição, afirma que “a comunidade de trabalho deve 

ser revista em perspectiva policêntrica e coparticipativa, afastando qualquer 
protagonismo e se estruturando a partir do modelo constitucional de 
processo24. 

                                                
22 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Os Princípios e as Garantias Fundamentais no Projeto do 

Novo Código de Processo Civil: Breves Considerações acerca dos Artigos 1 a 12 do PLS 166/10. 
Revista Eletrônica de Direito Processual da UERJ. Vol. VI. 2010. p. 49-93. 
23 STRECK, Lenio Luiz et al. A cooperação processual do novo CPC é incompatível com a Constituição. 
24 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito processual Civil. Vol. I, 14ª ed. Rev., ampl. E atual. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2015. 
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Corroborando o que Diedier leciona acerca do princípio da cooperação, 

CUNHA discorre que: 

O processo, para ser efetivo, deve ser estruturado de forma dialética, 
atendendo ao princípio do contraditório, em virtude do qual o processo há de 
ser participativo. E nem poderia ser diferente, porquanto a participação, própria 
do contraditório, é inerente ao regime democrático25. 

Assim, o princípio da cooperação de todas as formas devera prezar pelo melhor 

desenvolvimento do processo, respeitando todos os princípios legais previstos na 

constituição, Código de Processo Civil ou demais códigos existentes, pois a prestação 

jurisdicional efetiva e eficiente refere-se à sociedade como um todo. Desta forma, 

mesmo que o processo possua sujeitos contraditórios defendendo os próprios 

interesse, o devido processo legal e a boa fé objetiva são de benefício de todos, tais 

com aos representantes estatais, membros do Ministério Público, procuradores e os 

demais, nesses termos afirma Bueno: 

Observação importante que merece ser feita é que a cooperação prevista no 

dispositivo em comento deve ser praticada por todos os sujeitos do processo. 

Não se trata, portanto, de envolvimento apenas entre as partes (autor e réu) e 

de seus procuradores, aí compreendidos também os membros da advocacia 

pública e da defensoria pública, mas também de eventuais terceiros 

intervenientes (em qualquer uma das diversas modalidades de intervenção de 

terceiros), do próprio magistrado, de auxiliares da Justiça e, evidentemente, do 

próprio Ministério Público quando atuar na qualidade de fiscal da ordem 

jurídica.26  

      Desta forma, o supracitado princípio tem o objetivo de ajudar o magistrado e as 

partes da lide, tentando dar o melhor aparato de uma nova realidade social, pois a 

busca processual sempre será uma só, qual seja, a solução justa e eficaz da lide. 

 

3.3. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 

O devido processo legal é um princípio constitucional previsto no inciso LIV do 

art. 5º da Constituição Federal, o qual estabelece que: “ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. Assim, esse princípio esta 

associado a ideia de garantia a qualquer cidadão de um processo devido e justo. 

Tal princípio está presente no ordenamento jurídico brasileiro, não restando 

                                                
25 CUNHA, Leonardo Carneiro da. O princípio do contraditório e a cooperação no processo. 
26 BUENO, Cássio Scarpinella. Manual de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2015. p 83. 
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dúvidas de que se trata de um princípio base, norteador de toda estrutura processual 

brasileira, e sem ele, recairíamos sobre a aplicação do direito sem a devida equidade. 

Assim aduz Soares & Carabelli: 

A amplitude da expressão do devido processo legal substancial diz respeito, 
de um modo geral, “à limitação imposta ao exercício do poder e autoriza ao 
julgador questionar a razoabilidade de determinada lei e a justiça das decisões 
estatais, estabelecendo o controle material da constitucionalidade e da 
proporcionalidade”.85 Representa uma limitação ao mérito das ações estatais, 
sobretudo aos Poderes Legislativo e Executivo, devendo as leis e os atos 
manifestar a razoabilidade e a justiça desde sua elaboração. Por outras 
palavras, trata-se da fusão objetiva da aplicação de vários princípios 
(legalidade, moralidade, eticidade etc.), que permite uma aproximação entre o 

ideal e o real, de modo a garantir “o exercício pleno e absoluto dos direitos”,86 

em sentido amplo, que sejam relacionados à liberdade, à propriedade, dentre 
outros.27 

Por sua vez, expressa Tavares: 

O devido processo legal, no âmbito processual, significa a garantia concedida 
à parte processual para utilizar-se da plenitude dos meios jurídicos existentes. 

Seu conteúdo identifica-se com a exigência de “paridade total de condições 

com o Estado persecutor e plenitude de defesa” . Na realidade, a paridade de 

“armas” tem como destinatário não apenas o Estado, mas também a parte 

contrária. É, em realidade, o próprio contraditório. A plenitude de defesa, 
referida no conceito de devido processo legal, significa o direito à defesa 
técnica, à publicidade da decisão, à citação, à produção ampla de provas, ao 
juiz natural, aos recursos legais e constitucionais, à decisão final imutável, à 
revisão criminal, ao duplo grau de jurisdição3 . Já o devido processo legal 
aplicado no âmbito material diz respeito à necessidade de observar o critério 
da proporcionalidade, resguardando a vida, a liberdade e a propriedade. Em 
sede de ação direta de inconstitucionalidade, em concessão de medida liminar, 
o Ministro CELSO DE MELLO entendeu que o princípio da razoabilidade 

infere-se “enquanto projeção concretizadora do ‘substantive due process of 

law’, como insuperável limitação ao poder normativo do Estado”.28 

Dessa maneira, não há dúvidas sobre a importância do devido processo legal, 

sendo corolário do contraditório e ampla defesa e aplicado em processos judiciais. 

Pode-se afirmar que o devido processo legal em sua feição formal é voltado para 

dentro do processo, enquanto a sua faceta substancial se faz presente no campo 

extraprocessual. 

 

                                                
27 SOARES, Marcelo & CARABELLI, Thaís. (2019). Constituição, Devido Processo Legal e Coisa 
Julgada no Processo Civil. 2 ed. atualizada de acordo com o CPC/2015 -- São Paulo : Blucher, 2019. 
P. 44. 
28 TAVARES, André Ramos. Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. – 10. ed. rev. e 
atual. – São Paulo : Saraiva, 2012. P. 740 - 741. 
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3.4. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO  

A partir da Emenda Constitucional nº 45/2004 o princípio da razoável duração 

do processo, tornou-se um direito expresso na constituição brasileira, que foi inserido 

entre o rol de direitos e garantias fundamentais, assegurando aos cidadãos o direito 

a uma duração razoável do processo, garantindo, ainda, meios que contribuem para 

a celeridade ao seu trâmite.  

A Constituição Federal em seu art. 5º, inciso LXXVIII prescreve que “a todos, 

no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo 

e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 29 

Contudo, antes mesmo da garantia constitucional da razoável duração do 

processo ser inserida na Constituição Federal, já havia uma preocupação com a 

duração do processo que era pautado em diversos tratados internacionais e 

ratificados posteriormente pelo ordenamento jurídico brasileiro, como a Convenção 

Americana de Direitos Humanos (Pacto San José da Costa) que já previa a celeridade 

e efetividade processual como direito fundamental.30  

É importante destacar que existe uma grande diferença entra o princípio da 

razoável duração do processo e o princípio da celeridade, pois o princípio da razoável 

duração do processo busca dar soluções em tempos adequado de acordo com a 

complexidade do processo, por sua vez o princípio da celeridade almeja soluções 

rápidas, para Didier, não existe um princípio da celeridade. O processo não tem de 

ser rápido/célere: o processo deve demorar o tempo necessário e adequado à solução 

do caso submetido ao órgão jurisdicional.31  

Existe uma grande dificuldade para definir o que seria razoável duração, assim 

alguns doutrinadores tentam determinar o alcance desse direito fundamental, assim 

afirma Gonçalves: 

Para definir os contornos do que se deveria entender por “razoável duração do 
processo”, podem-se fracionar as diversas posições doutrinárias em dois 

                                                
29 BRASIL, Constituição Federal, 1988. 
30 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. - 14. ed., rev. e atual. 

– São Paulo : Saraiva, 2013. P. 150 – 185. 
31 DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito processual Civil. Vol. I, 14ª ed. Rev., ampl. E atual. Salvador: 
Editora Juspodivm, 2015. Pag.69 
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grandes grupos: a) doutrina do prazo fixo e; b) doutrina do não prazo. Em 
relação ao primeiro grupo (doutrina do prazo fixo), para se descobrir qual é o 
prazo razoável para a duração de um processo, basta que se somem todos os 
prazos de cada fase do procedimento a ser seguido no processo, desde o seu 
ajuizamento até a prolação de sentença em primeiro grau de jurisdição. Dessa 
forma, por exemplo, o prazo razoável para o julgamento de um processo que 
tramite pelo procedimento comum ordinário no processo civil seria, em tese, 
de 131 dias. Enfim, sob esse enfoque, tempo razoável é o tempo legal, 
expressamente declinado pela legislação processual.32 

Assim sendo, a duração razoável do processo é o princípio que tem como 

fundamento garantir que a demanda seja cumprida em prazo justo, podendo ela ser 

judicial ou administrativa, observando o prazo razoável de sua tramitação, a qual 

possa assegurar a celeridade e uma tramitação justa, de forma que sua efetividade 

não seja prejudicada. 

 

3.5. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO 

Por outro lado, o Estado buscando conter a propagação da doença, as medidas 

passam estar focadas em atrasar e mitigar os seus efeitos na sociedade e no sistema 

de saúde sendo fundamental o papel dos Poderes Públicos na gestão do surto, que 

consiste em tentar diminuir o pico epidemiológico. Encontra-se apoio no princípio da 

supremacia do interesse publico sobre o privado. 

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é um princípio 

implícito. Conforme disserta Carvalho Filho: 

O Princípio da Supremacia do Interesse Público Sobre o Interesse Privado, 
apesar de não estar expressamente contido em nenhum texto normativo, é um 
princípio de grande relevância para o Estado Democrático de Direito, 
outrossim é um dos pilares da Administração Pública, sobretudo por estar em 
total sintonia com a Constituição Federal. Pode ser definido como articulação 
a partir de uma hierarquização entre esfera pública e privada, em detrimento 
da última, que sem dúvida recebe influência do paradigma do Estado Social.33 

De forma similar, Mello descreve que:  

Trata-se de um verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. 
Proclama a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência 
dele sobre o particular, como condição até mesmo da sobrevivência e 

                                                
32 GONÇALVES, Vinicius José Corrêa. Tribunais Multiportas: Em busca de novos caminhos para a 
efetivação dos direitos fundamentais de acesso à Justiça e à razoável duração dos processos. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual do Norte do Paraná, Jacarezinho, 2011. 
33 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 13 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2005. 
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asseguramento deste último. É pressuposto de uma ordem social estável, em 
que todos e cada um possam sentir-se garantidos e resguardados.34 

Assim, o princípio da supremacia do interesse público, ditado como regra de 
solução de conflitos entre o interesse individual e o interesse da comunidade, afirma 
Meirelles: 

Sempre que entrarem em conflito o direito do indivíduo e o interesse da 
comunidade, há de prevalecer este, uma vez que o objetivo primacial da 
Administração é o bem comum. As leis administrativas visam, geralmente, a 
assegurar essa supremacia do Poder Público sobre os indivíduos, enquanto 
necessária à consecução dos fins da Administração35 

A lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que autoriza o Estado a criação de 

medidas como o isolamento social, a realização obrigatória de exames médicos, 

vacinas e tratamentos, restrição excepcional e temporária de entrada e saída do País, 

podendo haver, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas. 

relaciona-se com tal princípio, que está presente não apenas no momento de 

elaboração da lei, mas também no momento da sua execução, pela administração 

pública.  

Diante disso, é possível afirmar que o princípio em comento se trata de um 

pressuposto de garantia de ordem social, sendo indispensável a sua observância no 

caso concreto para que seja alcançado um Estado Democrático de Direito, pois sua 

subversão poderia pôr em xeque uma correta administração. É a partir daquele que a 

autoridade administrativa vincula suas atividades e alcança a finalidade pública. 

4. NEGÓCIO JURIDICO 

O Código de Processo Civil previu expressamente, no art. 19036, os negócios 

jurídicos processuais, permitindo às partes o direito à flexibilização procedimental do 

processo, isto é, viabilizando às partes a permissão para estipularem mudanças no 

procedimento, a fim de ajustá-las às especificidades da causa. Como exemplo da 

                                                
34 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de direito administrativo. 27ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2010. P. 69. 
35 Meirelles, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 43. 
36 Art. 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes 

plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa 
e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o 
processo. 
Parágrafo único. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas 
neste artigo, recusando-lhes aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em 
contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. 



19 

 

 

adequação do procedimento, podemos citar, dentre outros, o poder de convencionar 

sobre os ônus, poderes, deveres e faculdades processuais, antes ou durante o 

processo. 

Assim conceitua Didier: 

(…) fato jurídico voluntário, em cujo suporte fático se confere ao sujeito o poder 
de regular, dentro dos limites fixados no próprio ordenamento jurídico, certas 
situações jurídicas processuais ou alterar o procedimento. 37     

O negócio jurídico consiste na modalidade de ato jurídico, cujo conteúdo e 

específicos efeitos são delineados pela manifestação de vontade do sujeito que o 

celebra. A voluntariedade é relevante não apenas na prática do ato em si, mas na 

obtenção e definição das suas consequências. Ou seja, o conteúdo e seus efeitos do 

ato não são todos preestabelecidos em lei, mas delineados pela vontade dos sujeitos 

que praticam o ato. 

Trata-se de manifestações de vontade que têm por finalidade a produção de 

específicos efeitos processuais, delineados por tais manifestações. O negócio 

jurídico, em si, pode ser feito dentro ou fora do processo. Importa é que ele produza 

efeitos processuais. Ele é fruto da vontade dos sujeitos que o celebram, e é por tal 

vontade modulado, quanto a conteúdo e efeitos.38 

Por sua vez, decorre Greco: 

(…) permite que as partes, como destinatárias da prestação jurisdicional, têm 
também interesse em influir na atividade-meio e, em certas circunstâncias, 
estão mais habilitadas do que o próprio julgador a adotar decisões sobre os 
seus rumos e a ditar providências em harmonia com os objetivos publicísticos 
do processo, consistentes em assegurar a paz social e a própria manutenção 
da ordem pública.39 

Sendo assim, o negócio jurídico processual se mostra uma ferramenta 

necessária na consecução de decisões justas e efetivas em tempos de precariedade. 

Pois vem com o objetivo de dá uma resposta célere, efetiva e adequada por parte do 

                                                
37 DIDIER JR, Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no Código de Processo Civil de 2015. 
Revista Brasileira da Advocacia, São Paulo, v. 1, n. 1, p. 59, abr./jun. 2016. 
38 TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 

Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.º 104, outubro de 2015. P. 6. 
39 GRECO, Leonardo. Os atos de disposição processual – primeiras reflexões. Revista Eletrônica de 
Direito Processual, Rio de Janeiro, p. 7, out./dez. 2017. 
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judiciário no processo. A negociação processual permite que seja realizado um 

sistema cooperativo, em que todos os sujeitos envolvidos na relação processual agem 

de forma a se chegar a um objetivo comum. Sendo assim, as partes podem colaborar 

em busca de condições melhores para litigar diante desse novo normal. 

Em contraponto pontua Teresa Arruda Alvim40 salienta que o art. 190 do 

CPC/2015 não pode ser lido como um “vale-tudo processual”; para a autora, o negócio 

jurídico processual não tem e não deve ter essa extensão, não sendo possível a 

pactuação de negócio jurídico processual que tenha por objeto deveres processuais 

imperativamente impostos às partes, sob pena de ser-lhe ilícito o objeto. Dessa forma, 

em que pese a liberdade conferida às partes, torna-se possível o controle da 

negociação por parte do magistrado e, nesse sentido, possível também a proteção da 

parte vulnerável do litígio. 

A rigor, os negócios jurídicos processuais podem ser atos bilaterais ou 

unilaterais. O negócio processual unilateral é expressão de vontade de um único 

sujeito, que unilateralmente dispõe de alguma posição jurídica processual de que era 

titular. O negócio processual bilateral é fruto do ajuste de vontade de dois ou mais 

sujeitos, que coordenadamente dispõem sobre suas respectivas posições 

processuais. Os negócios jurídicos bilaterais são também chamados de convenções 

processuais. Essa é a hipótese mais relevante em termos práticos – e é dela que se 

tratará fundamentalmente nos tópicos seguintes.41 

 

4.1. REQUISITOS DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL 

Assim como o negócio jurídico civil, o processual possui requisitos de validade, 

sendo eles: a) ser celebrados por pessoas plenamente capazes; b) possuir objeto 

lícito; c) observar forma prevista ou não defesa em lei.  

É possível também que as partes dentro do espaço de liberdade 
constitucionalmente reconhecido estipulem mudanças no procedimento. 

                                                
40 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins; RIBEIRO, Leonardo Ferres da 

Silva; MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil. 
Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 356-357. 
41 TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 

Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.º 104, outubro de 2015. P. 8. 
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Esses acordos processuais, que representam uma tendência de gestão 
procedimental oriunda principalmente do direito francês, podem ser realizados 
em processos que admitam autocomposição. Podem ser acordos 
preprocessuais, convencionados antes da propositura da ação, ou 
processuais, convencionados ao longo do processo. Os acordos processuais 
convencionados durante o processo podem ser celebrados em juízo ou em 
qualquer outro lugar (escritório de advocacia de uma das partes, por exemplo). 
O acordo processual praticado fora da sede do juízo deve ser dado ao 
conhecimento do juiz imediatamente, inclusive, para efeitos de controle de 
validade (art. 190, parágrafo único, CPC).42 

A respeito da incapacidade, Didier esclarece que: 

Incapazes não podem celebrar negócios processuais sozinhos. Mas se estiver 
devidamente representado, não há qualquer impedimento para que o incapaz 
celebre um negócio processual. De fato, não há sentido em impedir negócio 
processual celebrado pelo espólio (incapaz processual) ou por um menor, 
sobretudo quando se sabe que, extrajudicialmente, suprida a incapacidade 
pela representação, há para esses sujeitos mínimas limitações para a 
negociação.43 

Outrossim, ressalte-se o posicionamento de Hatoum e Bellinetti, quanto aos 

requisitos de validade e existência dos negócios jurídicos processuais: 

(…) o art. 166 do CC prevê sete hipóteses que, se configuradas, conduzirão à 
nulidade dos negócios jurídicos, a saber: (i) incapacidade das partes; (ii) se for 
ilícito, impossível, ou se tiver objeto indeterminado; (iii) se o motivo dominante, 
comum a ambas as partes, for ilícito; (iv) se não revestir a forma prescrita em 
lei; (v) se for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a 
sua validade; (vi) se tiver por objetivo fraudar a lei; e (vii) se a lei taxativamente 
considerá-lo nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.44 

Nota-se que a validade possui o enfoque dogmático, de acordo com a compatibilidade 

do ato com o ordenamento jurídico no qual se insere. Com efeito, ao ato que se recebe 

do direito da qualificação jurídica, não podendo estar em desconformidade com o 

ordenamento que autoriza sua prática. 

 

4.2. O CONTROLE PELO MAGISTRADO 

Em regra, a eficácia do negócio jurídico processual independe de prévia 

homologação ou autorização judicial. Ele produz seus efeitos desde logo como bem 

                                                
42 MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo CivilComentado. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2015. p. 244. 
43 DIDIER JÚNIOR, Fredie. Negócios jurídicos processuais atípicos no Código de Processo Civil de 
2015. Revista Brasileira da Advocacia, São Paulo, v. 1, n. 1, p.65, abr./jun. 2016. 
44 HATOUM, NidaSaleh; BELLINETTI, Luiz Fernando. Aspectos relevantes dos negócios jurídicos 
processuais previstos no art. 190 do CPC/2015. Revista de Processo, ano 41, v. 260, p. 9, out. 2016. 
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expressa o art. 200, CPC/1545. 

No entanto, no curso do processo, cabe ao juiz controlar, de ofício ou ao 

requerimento da parte, a validade e eficácia dos negócios processuais. Nesse caso, 

verifica-se a presença dos pressupostos gerais objetivos e subjetivos, acima 

destacados. Cabe também ao magistrado fiscalizar se o negócio jurídico processual 

foi inserido abusivamente em um contrato de adesão ou se uma das partes 

prevaleceu-se de “manifesta situação de vulnerabilidade” da outra, inserindo 

disposições processuais abusivas.46 

Aplicam-se, de resto, as normas relativas aos defeitos dos negócios jurídicos 

em geral. Os vícios de vontade (dolo, erro, coação, estado de perigo e lesão) também 

podem ser considerados pelo juiz, para negar efeitos ao negócio processual. Mas, 

para tanto, é necessária provocação da parte interessada. A anulabilidade pode ser 

conhecida incidentalmente pelo juiz, que, nessa hipótese, não invalidará propriamente 

o negócio processual, mas lhe negará efeitos naquele caso. 

O mesmo se aplica à fraude contra credores. Já a simulação, que como a 

fraude contra credores, é também um vício social, pode, todavia, ser conhecida ex 

officio. O juiz também pode conhecer de ofício dos motivos de nulidade. Mas, como 

nas hipóteses de anulabilidade, o conhecimento incidental da nulidade tem por 

consequência apenas a negativa de aplicação da convenção processual ao processo 

em curso. Seria extra petita a decisão que pretendesse invalidar o negócio processual 

como um todo, se esse não é o próprio objeto do processo em curso. 

 

4.3. MODALIDADES DOS NEGOCIOS JURIDICOS PROCESSUAIS 

4.3.1. Calendário processual 

Tome-se como exemplo o ajuste de calendário processual, previsto no art. 

                                                
45 Art. 200. Os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. 
Parágrafo único. A desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. 
46 TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 

Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.º 104, outubro de 2015. P. 8. 
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19147. De comum acordo, as partes, em conjunto com o juiz, podendo fixar um 

calendário próprio para a prática dos atos processuais. Esse calendário vinculará tanto 

as partes como o juiz, e só poderá modificar os prazos ali previstos em casos 

excepcionais, devidamente justificados. Além disso, ficará dispensada a intimação 

das partes para o cumprimento de qualquer dos atos fixados no calendário: como as 

datas e termos já estão todos predefinidos, cabe a cada parte oportunamente observá-

los. 

A princípio, tem-se nesse caso simples ajuste de agendas. Não há interferência 

sobre poderes, direitos ou ônus processuais. Bem por isso, o calendário processual 

pode ser ajustado inclusive em causas que não comportam autocomposição, mesmo 

no sentido amplo acima destacado. 

Costa assim discorre: 

Se as partes entre si estabelecem a forma de condução do processo sem que 
sejam maculados os princípios constitucionais do processo, programando os 
atos a serem praticados e definindo suas datas, deixa de ser necessário 
realizar atos tendentes ao andamento do processo, inclusive intimações e 
publicações – desonerando o juiz e os servidores – que poderão se ocupar da 
prática de atos em outras ações, reduzindo os 'tempos mortos processuais'.48 

O limite de validade e eficácia do calendário é dado por outras regras 

específicas, atinentes ao tempo e ordem dos prazos processuais. Por exemplo, não 

poderá ser ajustado a realização de uma audiência em um domingo49. Também não 

será possível fixar-se uma data para o proferimento da sentença que implique 

desobediência à ordem cronológica de conclusão dos processos50 – a não ser que, 

ao se pactuar o calendário, já se convencione também que a sentença será dada em 

audiência. 

 

                                                
47 Art. 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos 

processuais, quando for o caso. 
§ 1º O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos nele previstos somente serão modificados em 
casos excepcionais, devidamente justificados. 
48 COSTA, Júlio César da. Novo Código de Processo Civil - eliminação dos “tempos mortos”visando 
alcançar a celeridade e a razoável duração do processo. 2015. 
49 Art. 212. Os atos processuais serão realizados em dias úteis, das 6 (seis) às 20 (vinte) horas. 
50 Art. 12. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão.  
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4.3.2. Cláusula de eleição de foro 

A cláusula de eleição de foro também é exemplo de negócio jurídico 

meramente procedimental. A competência territorial, em regra, não constitui sequer 

pressuposto processual de validade: o ajuizamento da ação no foro incompetente 

torna-se irrelevante, se não houver arguição oportuna de incompetência pelo réu51. 

Não interfere sobre o poder jurisdicional. É estabelecida no interesse das partes, que 

dela podem dispor. 

Sobre a eleição de foro, Campos e Barros assim lecionam: 

[...] eleger um foro, nada mais é que escolher onde será submetido o contrato 
em caso de desacordo das partes no cumprimento das cláusulas contratuais 
acordadas, para que neste juízo eleito, resolvam-se as divergências e cumpra-
se o que se determinar, já que as partes por si, e em observância as normas 
estabelecidas no contrato não obtiveram êxito.52 

Nesse mesmo sentido, Vasconcellos faz o seguinte comentário: 

Portanto, as jurisdições dos Estados não estão em conflito, e sim, as partes 
contratualmente envolvidas escolherão a jurisdição que pretendem se declare 
competente para processar e julgar eventual litigio. É o que resta assegurado 
por meio de inserção de cláusula específica de eleição de foro no contrato 
principal, ou em contrato acessório.53 

Também nesse caso, trata-se de convenção admitida mesmo em casos que 

não comportam autocomposição. O pressuposto objetivo que se põe é o da 

relatividade da competência objeto da convenção. Além disso, a vedação à 

abusividade constitui limite à eficácia da eleição de foro54. 

 

                                                
51 Art. 65. Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de 

contestação. 
Parágrafo único. A incompetência relativa pode ser alegada pelo Ministério Público nas causas em que 
atuar. 
52 CAMPOS, Nayara Luiza da Silva; BARROS, Renata Furtado de. Posicionamento do Judiciário 
Brasileiro na eleição de foro estrangeiro nos contratos internacionais. In: BARRO, Renata Furtado de 
et al. Direito Privado: desafios contemporâneos. Belo Horizonte: Academia Brasileira de Produção 
Jurídica Discente (ABPJD), 2015. p. 41-77. 
53 VASCONCELLOS, Júlia Fiorin de. A cláusula de eleição de foro nos contratos internacionais de 
transferência de tecnologia envolvendo patentes: limites da jurisdição internacional. 2012. 151 f. 
Dissertação (Mestrado) - Curso de Direito, Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas, Universidade 
Federal do Espirito Santo, Vitória, 2012. p. 25. 
54 Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro 

onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. 
§ 3º Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício 
pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 
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4.3.3. Os pactos sobre meio de prova  

Um ajuste a esse respeito pode ter a natureza de ato de verdade. As partes 

indicam que apenas se produzirá prova oral porque reputam que isso basta para a 

reconstituição histórica dos fatos. Se o juiz concorda com essa apreciação das partes, 

defere apenas tal prova. Ou seja, ele toma para si essa deliberação. Nesse caso, o 

pressuposto para que ele defira a definição consensual das partes é a correção dos 

meios de prova por elas predefinidos. 

A respeito do tema Ravi e Lucas expõe: 

[…] é variável e não pode ser limitada à regulação adequada da situação 
material. Basta, ao negócio, a vontade de redistribuir o ônus da prova e o 
respeito aos limites impostos pelo ordenamento jurídico, independentemente 
das razões que ensejaram a celebração da convenção, que pode, por exemplo, 
ser estipulado mediante pagamento de quantia – é dizer, o sujeito trocará 
eventual situação processual por vantagem econômica. Finalmente, é de se 
relembrar que negócio processual acerca da distribuição do onus probandi é 
permitido expressamente pelo Código de Processo Civil de 1973, em seu art. 
333, parágrafo único, e tem também sua permissão textual no novo Código de 
Processo Civil, em seu art. 373, § 3º, que possui uma redação mais técnica.55 

Mas um ajuste probatório pode retratar também um ato de vontade das partes. 

Elas restringem a instrução à prova documental, por exemplo, não porque achem isso 

suficiente, mas porque assim o querem. Nessa hipótese, a mera consideração de 

documentos pode não ser suficiente para reconstituir o passado – e pode, 

consequentemente, interferir o resultado final do processo (por via documental pode 

ser impossível provar um fato que efetivamente ocorreu e que ensejaria a incidência 

de outras normas, cuja não consideração conduz a solução jurídica diversa da que se 

teria com a plenitude probatória). Portanto, o pacto probatório como ato de vontade 

apenas pode ser admitido quando se estiver diante de direitos materiais disponíveis – 

hipótese em que, declarada e conscientemente, a parte opta por uma solução mais 

simples, mas que pode, todavia, suprimir-lhe direito material.56 

 

4.4. NEGÓCIO JURÍDICO EM TEMPOS DE PANDEMIA 

 

                                                
55 BURIL, Lucas; PEIXOTO, Ravi. Negócio processual acerca da distribuição do ônus da prova. Revista 
de Processo, vol. 241/2015, p. 463 – 487. 
56 TALAMINI, Eduardo. Um processo pra chamar de seu: nota sobre os negócios jurídicos processuais. 

Informativo Justen, Pereira, Oliveira e Talamini, Curitiba, n.º 104, outubro de 2015. P. 13. 
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Assim, a pandemia impediu o curso regular dos procedimentos processuais, e 

ainda que, os Tribunais busquem a permanência e a efetiva resposta jurisdicional, não 

houve preparo prévio para que os servidores se adequassem a demanda 100% online. 

Além disso, há diversas limitações práticas, como fóruns fechados, os advogados não 

conseguem se relacionar de maneira adequada com o órgão e seu cliente, os 

interesses das partes não conseguem ser efetivamente tutelados, já que, a interação 

é prejudicada, trazendo riscos aos direitos fundamentais garantidos aos cidadãos.  

Ainda, analisando o Relatório Justiça em Números publicado em 2021 (ano 

base 2020) pelo Conselho Nacional de Justiça nos revela uma taxa de 

congestionamento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é de 76,2%57, 

superando em 10.8% a taxa do ano anterior quando ainda não tinha sido decretado a 

pandemia, que era de 65,4%58.  

Diante do cenário que se instaurou por conta da pandemia mundial do Novo 

Coronavírus, percebe-se a importância prática da aplicação desse instrumento 

negocial, pois, assim, as partes passam a colaborar de forma efetiva em busca de 

condições melhores para litigar diante desse novo paradigma. Seja alterando o 

procedimento para adequar a mudança de foro, ou ampliando os prazos para que as 

partes possam se acomodar e poderem usufruir de uma audiência online, as diversas 

espécies de negócios jurídicos processuais podem colaborar para o curso de um 

processo equitativo e baseado nas condições reais. 

 

5. A REALIDADE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. 

Com a pandemia do Covid-19, se fez necessário uma reorganização das 

instituições publicas e privadas do Brasil, com medidas como distanciamento social, 

fechamento de comércios, redução de linhas de transporte público dentre outros 

meios de prevenção para poder impedir a disseminação da doença.  

Com o Poder Judiciário não foi diferente, pois existiu uma extrema necessidade 

                                                
57 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2021. Brasília, 2021. 
58 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2020. Brasília, 2020. 
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em migrar para o ambiente eletrônico, essa ferramenta já possuía sua utilidade no 

Poder Judiciário, entretanto de forma alternativa, e por outro, nunca antes testadas 

nas comarcas judiciais. 

Segundo informações extraídas no site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

(TJES), foi implantado alguns aplicativos como as plataformas do Zoom e do Cisco 

Webex para realizações de reuniões e audiências virtuais, sendo os links 

disponibilizados pelo gabinete cartorial, podendo estar presente as testemunhas para 

oitiva probatórias59. 

Ademais, os servidores, estagiários e funcionários terceirizados com avanço 

da pandemia, foi implantado o trabalho home-office, assim todos passaram a ter 

acesso ao sistema de dentro de suas residências, com isso diminuindo o 

deslocamento até os fóruns, e consequentemente, o risco de aglomeração e 

proliferação do vírus. 

Ainda, segundo o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), foram 

realizadas uma série de melhorias pelo STI no correio eletrônico do tribunal visando 

aumentar a sua disponibilidade, desempenho e capacidade, tendo em vista a 

crescente necessidade da utilização do serviço eletrônico para comunicação do 

cenário atual de trabalho prioritariamente remoto.  

Assim, faz perceber que as medidas adotadas para prevenção do contágio do 

vírus, não paralisaram o Poder Judiciário e ainda acelerou o processo de 

implementação tecnológica, revolucionado a prestação jurisdicional. Miguel Balazs, 

Juiz da 3º Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, afirmou:  

É inegável o avanço que tivemos durante a pandemia. Progredimos nesse 
sistema de videoconferência em 1 ano, o que demoraríamos de 10 a 15 anos 
para implementar, se não houvesse esta extrema necessidade causada pela 
pandemia. Não tenho dúvidas que a videoconferência é uma realidade que 
veio para ficar, já que beneficia a todos, o magistrado, a celeridade do 
processo, os advogados que não precisam se locomover e as partes, que 
podem ser ouvidas no conforto de seus lares.60 

Contudo, apesar de todas as medidas adotadas pelo TJES, segundo dados 

                                                
59 BRASIL. TJES. Secretaria de Tecnologia da Informação. STI orienta os usuários na utilização de 

ferramenta de videoconferência. Vitória. 2021. 
60 BRASIL. TJES. NO PODCAST DO TJES, JUIZ CONTA COMO A VIDEOCONFERÊNCIA ESTÁ 
REVOLUCIONANDO AS AUDIÊNCIAS. Vitória. 2021.  
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extraídos do CNJ do mês de março de 2020 (início da pandemia) até maio de 2020, 

o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, foi o tribunal que apresentou pior desempenho 

durante a pandemia em relação a produtividade média dos magistrados. Isso porque 

o estado do Espírito Santo teve em média 527,5 sentenças, decisões e despachos 

proferidos por cada juiz ou desembargador com atuação no Tribunal de Justiça do 

Espírito Santo, desta forma o TJES obteve menos de um terço em relação ao Estado 

que ficou em primeiro colocado que foi o Estado de Alagoas, com média de 1.780,0 

atos judiciais.61 

Logo, apesar dos pontos positivos das mudanças ocasionadas pelo Covid-19, 

o atual cenário também trouxe prejuízos aos procedimentos judiciais. Dentro desse 

contexto destacar-se o uso do instrumento da autocomposição por meio de calendário 

processual que visa assegurar a celeridade de tramitação do processo, bem como a 

cooperação processual.  

O calendário processual é um ato que o legislador colocou à disposição das 

partes que permite um maior controle do tempo do processo judicial, o art. 191 do 

Código de Processo Civil, autoriza as partes, para que em conjunto com o Magistrado 

façam um calendário processual para a prática dos atos processuais. Cabral, 

preleciona que:  

Convenção (ou acordo) processual é o negócio jurídico plurilateral, pelo qual 
as partes, antes ou durante o processo e sem a necessidade da intermediação 
de nenhum outro sujeito, determinam a criação, modificação e extinção de 
situações jurídicas processuais, ou alteram o procedimento.62 

Nesse período pandêmico em que a morosidade do processo ficou 

demonstrada, em razão das suspensões dos expedientes nos tribunais e da 

implementação do trabalho remoto, evidência a conveniência em permitir que exista 

uma cooperação entre as partes realizando negócios jurídicos previsíveis e realizáveis 

nos procedimentos que melhor atendam os seus interesses. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

                                                
61 BRASIL. TJES. Cipping TJES. Vitória. 22 de maio de 2020. 
62 CABRAL, Antonio do Passo. Convenções processuais – 2 ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Ed. 
JusPodivm, 2018. P. 74. 
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Em decorrência da pandemia do Covid-19, o governo brasileiro e o mundo 

tiveram a necessidade de adotar medidas como a instauração de uma quarentena e 

isolamento social obrigatória, para prevenção do contágio do vírus.   

Da mesma forma, o Poder Judiciário teve a necessidade de atender as 

demandas de isolamento social, contudo, as medidas adotadas pelo Poder Judiciário 

de suspensões dos prazos processuais e atuação dos juízes restrita a casos urgentes, 

a longo prazo, muito interesses jurisdicionais passaram a ser violados, pois 

impossibilitaram algumas audiências, havendo uma grande dificuldade de se manter 

um contato entre os advogados e o judiciário. Assim, tudo faz compreender que se 

instaurou um regime de prestação jurisprudencial precário, indo contra alguns 

preceitos constitucionais.  

Assim, abordar o negócio jurídico processual em suas diversas amplitudes, 

demostra sua importância como instrumento a ser utilizado nos casos concretos no 

período de pandemia, pois possibilita a pactuação entre as partes e juiz, permitindo 

que os interesses sejam analisados sem tantos prejuízos e servem aos mandamentos 

processuais do contraditório, de tutela efetiva.  

Desta forma, diante de todo estudo realizado, verifica-se que o negócio 

jurídico processual possui grande relevância para o Poder Judiciário em tempos de 

pandemia, em uma tentativa de obter respostas adequada, efetiva e célere por parte 

dos tribunais, pois a negociação processual permite que as partes envolvidas no 

processo cheguem a um objetivo comum, ocorrendo assim, o sistema cooperativo, 

sendo considerado também uma ferramenta  de apoio entre as partes do processo 

em busca de uma lide colaborativa, preservando todos os direitos e garantias 

fundamentais. 
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