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INDICAÇÃO Nº________ /2020 
  

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

 
O Deputado, que a esta subscreve, no uso de suas prerrogativas legais e regimentais, requer 
a Vossa Excelência, com fundamento no disposto nos artigos 141, inciso VIII e 174, do 
Regimento Interno, que seja encaminhada ao Exmo. Senhor Doutor Presidente do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo a seguinte INDICAÇÃO: 
 
Sugerir ao Exmo. Senhor Doutor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo que, seja criado um projeto de conciliação e mediação pré-processual para 
resolução de conflitos oriundos do inadimplemento contratual fundado em razões fáticas 
decorrente dos efeitos da pandemia causada pelo novocoronavírus (COVID-19). 
 
A presente proposição se justifica em função perspectiva de elevado número de conflitos que 
estão surgindo e que ainda estão por surgir em decorrência do inadimplemento de obrigações 
contratuais, sendo unânime o entendimento de que a pandemia interferirá, de algum modo, 
no exato cumprimento dos contratos, com prognóstico de judiciliação em massa, em notório 
prejuízo à celeridade da tramitação dos processos já existentes. 
 
Embora a provável saída para crise jurídica está na aplicação da teoria da imprevisão, 
considerando-a como caso fortuito ou força maior, ou até mesmo a aplicação de alguma 
legislação, como o Código de Defesa do Consumidor e a teoria do rompimento da base 
objetiva do contrato, para transitoriedade do atual momento que sistematicamente vem 
sendo apresentada como solução pelos Governos e discutido nas casas legislativas, esta por si 
só não se revelará suficiente para solução dos conflitos. 
 
É indiscutível a importância do Poder Judiciário no resguardo à segurança jurídica, à 
previsibilidade, à estabilidade do mercado e à força vinculante dos contratos e, neste 
momento atípico e de crise que vivenciamos, a relevância se mostra ainda maior, revelando-
se indispensável a solução pela via pré-processual de autocomposição, em caráter 
complementar às já existentes. 
 
A solução extrajudicial para os conflitos decorrentes dos efeitos da Covid-19 possibilita que as 
partes e seus advogados equilibrem a relação jurídica consensualmente, através da mitigação 
do prejuízo. Não há dúvidas alguma que a melhor forma de intermediar as crises entre as 
partes não é mediante imposição judicial, mas sim por meio da mediação, onde se alcança a 
verdadeira paz social. 
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A exemplo, o Tribunal de Justiça de São Paulo criou o "Projeto-piloto de conciliação e 
mediação pré-processuais para disputas empresariais decorrentes dos efeitos da Covid-
19" (Provimento CG 11/2020), por meio do qual o interessado pode enviar e-mail para o 
tribunal indicando qual o conflito e a qualificação das partes, a partir do que o juiz designado 
agendará audiência de conciliação a ser realizada online, por sistema eletrônico do tribunal. 
Se infrutífera a conciliação, será designada audiência mediação.   
 
Face ao exposto, conclamamos o apoio e o atendimento do Exmo. Senhor Doutor Presidente 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo à presente Indicação Legislativa, 
por reconhecer a importância e o interesse público que ele traduz, oportunidade em que 
reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração. 
 
  

Sala das Sessões, em 26 de maio de 2020. 
 
 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual  
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