Este livro foi produzido

A pandemia do coronavírus

a partir das contribuições

impactou todas as esferas

de mestrandos do

da vida. No campo do

UNICURITIBA e outros

Direito Privado, inúmeras

autores convidados, e

questões se colocam, ligadas

está inserido na linha de

a sociedades, condomínios,

pesquisa do programa

contratos, imóveis,

denominada “Obrigações
e Contratos Empresariais:
responsabilidade social
e efetividade;”.

O livro contempla comentários práticos à Lei n. 14.010 de 10 de
junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial
e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET)
no período da pandemia do coronavírus (Covid-19). Trata-se de
obra elaborada no curso dos acontecimentos. A cada movimento
no Congresso Nacional o livro foi sendo trabalhado, revisto e
editado. Por essa razão, reflete inquietudes acadêmicas também
sobre os pontos dos projetos de lei que foram abandonados no
curso do procedimento legislativo, servindo também de relato
histórico desse complexo processo.

alimentos, sucessões,
proteção de dados, dentre
outros. A reação do Poder
Legislativo culminou com
a promulgação da Lei n.
14.010 de 2020, que trouxe
importantes alterações
ao Direito Privado. São
alterações provisórias e
emergenciais, é certo, mas
cujo impacto concreto
certamente importará sua
aplicação e discussão em
casos judiciais que não
serão encerrados em prazo
curto, motivo pelo qual
a Lei remanescerá como
elemento muito importante
para o ordenamento
jurídico nacional.
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INTRODUÇÃO
A Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, decorrente do Projeto de
Lei do Senado (PLS) n. 1.179/2020, de iniciativa do Senador Antônio Anastasia,
resultou de análise das reações políticas preventivas de vários países, tais como
Estados Unidos da América, República Federal da Alemanha e do Reino Unido
da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, com o intuito de evitar impactos maiores às
relações jurídicas de direito privado, ante a pandemia do coronavírus, estabelecendo
normas e diretrizes de caráter transitórios com efeitos material e processual.
O texto do Projeto foi elaborado por renomados juristas,
incluindo Ministros das Cortes Superiores, célebres Professores e Advogados.
Essas qualificações repercutiram na qualidade da redação da Lei, pouco alterada
durante o trâmite nas duas Casas do Congresso Nacional. A bem de sermos
claros neste ponto houve alterações substanciais do projeto, mas por exercício
do juízo de conveniência próprio do trâmite político-legislativo. Decidiu-se,
por exemplo, não incluir nenhuma norma geral que aliviasse as obrigações dos
locatários durante a pandemia. Porém a redação dos artigos da Lei que foram
aprovados pelo Congresso Nacional não teve maiores mudanças.
Este livro é produto da linha de pesquisa em Direito Empresarial
do Programa de Mestrado e Doutorado em Direito Empresarial e Cidadania
do UNICURITIBA, do qual o organizador e coautor é Professor e a maioria
dos demais coautores integra o corpo discente do referido programa. Foi
durante discussões na disciplina de Teoria Geral das Obrigações Empresariais
Negociais, no Mestrado, que avançamos sobre cada um dos artigos e decidimos
compilar nossas observações para disponibilizar ao público.
Obviamente, trata-se de uma primeira reação ao novel texto
legislativo, com todos os riscos que implica essa antecipada manifestação;
todavia, julgamos que seria útil aos colegas profissionais do Direito e, por isso,
assumimos, com coragem, publicar nossos comentários.
Nós acompanhamos cada passo, desde a apresentação do
primeiro texto do Projeto no Senado Federal. Por essa razão, entendemos que
seria útil manter os comentários que desenvolvemos mesmo sobre os artigos
excluídos da versão final. Por essa razão, os aportes no campo societário do
PL 1.179/20 foram mantidos na Seção II, que contém também comentários aos
vetos e suas razões. Além disso, pareceu-nos que os comentários seguem úteis,
pois se referem a normas vigentes, por outra via, caso da Medida Provisória
n. 931/20, ou permanecem em discussão os institutos que ela modificava
(caso dos artigos vetados 6o e 7o).
Os Autores
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ART. 1º - ÂMBITO DE APLICAÇÃO
João Eduardo Demathé
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial
para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado no período da
pandemia do coronavírus (Covid-19).
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se, 20 de março
de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo nº 6, como termo
inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Comentários:
Como não poderia deixar de ser, a Lei inicia com a reiteração do
compromisso de transitoriedade, ou seja, os dispositivos da Lei visam regular as
relações jurídicas a que alcançam por período breve e determinado, vinculando
a aplicação desta Lei à duração da Pandemia do coronavírus (Covid-19).
A possibilidade de lei de efeitos temporários está contemplada na
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “Art. 2o Não se destinando
à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue”.
A escolha dos termos ‘transitório’ e ‘emergencial’ não foi
aleatória, se faz necessário que em momentos de grande calamidade ou
comoção públicas não se promovam alterações substanciais, muito menos
definitivas, nas relações jurídicas e sociais, sob pena de subvertermos as
conquistas e o amadurecimento das instituições com atos legislativos e
intervenções estatais nas relações privadas que só têm lugar em momentos
excepcionalíssimos como o presente.
Como bem destacou a relatora, Senadora Simone Tebet:
“A pandemia é o clássico exemplo do que dispõe
o art.393 do Código Civil. Ocorre, porém, que ela
não pode ser utilizada para obstar o cumprimento
de obrigações firmadas em contratos anteriores a 20
de março de 2020, marco escolhido neste projeto para
delimitar objetivamente o início dos efeitos jurídicos
da pandemia. Esse é o objetivo explícito do art.6º
do projeto, quando nega qualquer eficácia retroativa
17
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à pandemia. Busca-se evitar, assim, uma explosão de
demandas atuais por dívidas pretéritas, favorecendose comportamentos oportunistas em tempos de crise.
Além disso, a ocorrência da pandemia não pode
ser usada, de modo generalizado, para desonerar as
partes de suas obrigações. Há diferentes efeitos da
pandemia em cada relação contratual, o que pode
inclusive não se enquadrar totalmente no conceito
de caso fortuito.”
A Lei fixa um termo inicial, pautado em observância ao Decreto
Legislativo nº 6 de 2020 que reconheceu, a pedido do Presidente da República,
o Estado de Calamidade Pública a partir de 20/03/2020.
Como se sabe, porém, a declaração de Pandemia pela Organização
Mundial da Saúde ocorreu em 11 de março de 2020.1 De outra banda, nem todas
as regiões do País submeteram-se imediatamente a estratégias de confinamento
e quarentena. São Paulo, por exemplo, só a decretou a partir de 24 de março.
Importante observar que embora vincule o termo inicial à data do
Decreto Legislativo nº 6/2020, não há a mesma vinculação em relação ao termo
final, que no referido Decreto é 31/12/2020, uma vez que a finalidade específica
daquele decreto foi flexibilizar as normas relativas à responsabilidade fiscal, de
modo a permitir agilidade do Poder Executivo para a realização das despesas
de enfrentamento da Pandemia.
Com a Emenda n. 4, de autoria do Senador Marcos Rogério, a Lei
passaria a contar também com um termo final, sob justificativa de que, se não
o fizesse, poderia se eternizar o regime transitório, até porque seria necessária
nova ação legislativa para definir o término do RJET.2
Em consonância com o já referido artigo 2o da LINDB, lido a
contrario sensu, tratando-se de lei projetada para vigorar transitoriamente, sua
revogação se dá pelo atingimento do seu termo final de vigência. Ou seja, a Lei
poderia, como sugerido, fixar a data em que seus efeitos são encerrados.
Pronunciamento do Diretor Geral da Organização Mundial da Saúde: https://www.who.
int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-oncovid-19---11-march-2020
2
Esta era a disposição acrescida e posteriormente suprimida novamente: “II - 30 de outubro
de 2020 ou, se ocorrer antes, a data da revogação do Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, como termo final. § 2º Salvo disposição contrária, o disposto nesta Lei somente se aplica até
o termo final de que trata o inciso II do § 1º deste artigo.”
1
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O termo final seria, naquela redação, o mais breve entre duas
datas: 20 de outubro de 2020, que já constava de vários artigos da Lei como
limite para a vigência do RJET para situações específicas, ou a revogação do DL
6/20, o que implica a outorga ao Congresso Nacional de poderes para extinguir
os efeitos do RJET.
A maioria das disposições da Lei estipulam termo final em 30
de outubro de 2020. Ele se aplica aos artigos 3º (prescrição e decadência), 4º
(restrição a reuniões presenciais - vetado)3, 5º (assembleias virtuais), 8º (prazo
de arrependimento do consumidor), 9º (liminar para despejo), 10 (suspensão
dos prazos de usucapião), 11 (poderes do síndico), 12 (prazo para assembleia
condominial virtual), 15 (prisão domiciliar do devedor de alimentos), 16
(prazos para abertura de sucessão e para ultimá-la), 17 (redução do percentual
das empresas de aplicativos - vetado), 18 (idem, para táxi, com remissão ao
artigo 17 - vetado).
Outros, porém, referem-se ao Decreto Legislativo n. 6/20, como
o artigo 19 (vigência da norma do Contran para flexibilizar normas do CTB),
também vetado.
Duas disposições, sendo uma a do artigo 2º (não revogação das
normas suspensas) e outra a do artigo 6º (vetado), sobre os efeitos da pandemia
sobre contratos, não mencionam termo final, justamente por se referirem à
validade temporal da Lei.
Há ainda disposições que combinam ambos os termos, tal como
constava da Emenda n. 4. É o caso do artigo 14, sobre o regime concorrencial,
que vigorará até 30 de outubro de 2020 ou enquanto durar o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 6/20.
Finalmente, embora sejam poucas, há disposições que realmente
podem vigorar indefinidamente, tal como prevenido pelo Senador Marcos
Rogério. Bastante relevante, neste sentido, a norma que desqualifica como fatos
imprevisíveis, para fins de revisão contratual, “o aumento da inflação, a variação
cambial, a desvalorização e a substituição do padrão monetário” (artigo 7º).
O artigo, como se sabe, foi vetado. Identificou-se essa situação também em
relação ao artigo 13, que obriga o síndico a prestar contas dos seus atos de
administração. Esta última disposição não terá sua vigência encerrada nem em
30 de outubro de 2020, nem quando revogado o Decreto Legislativo n. 6/20.
O artigo 4º incluiu ainda a referência à vigência da Lei do RJET: “até 30 de outubro de 2020,
durante a vigência desta Lei”. Essa remissão poderia, em tese, induzir a alguma confusão, posto
que estaria vigente enquanto a Lei vigorar (ou seja, até que seja revogada), contrastando com o
termo fixo, mas haver-se-á de preferir o termo final determinado (30/10/2020).

3
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ART. 2º - SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO
João Eduardo Demathé
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art. 2º A suspensão da aplicação de normas referidas nesta Lei não
implica sua revogação ou alteração.
Comentários:
Valendo-se da máxima de que “o óbvio precisa ser dito”, a Lei
reitera a expressa transitoriedade e excepcionalidade de seu alcance, afirmando
que não se está promovendo qualquer revogação ou alteração nos textos
normativos vigentes, mas tão somente estabelecendo regras excepcionais, para
a situação transitória e excepcional em que vivemos. A afirmação de ausência
de revogação ou alteração dos diplomas vigentes vem ao encontro da disciplina
trazida pela Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, eis que os
critérios para revogação de normas encontram-se expressamente delimitados
no referido diploma.4
A preocupação técnica com a relação de vigência e eficácia das
normas jurídicas é necessária, sendo que a vigência normalmente é de fácil
constatação, enquanto a eficácia guarda relação direta com a produção de
efeitos pela norma, no grupo social a quem é dirigida, como ensina Bobbio5.
Decreto-Lei 4.657/1942. Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
que outra a modifique ou revogue. § 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava
a lei anterior. § 2º A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior. § 3º Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se
restaura por ter a lei revogadora perdido a vigência.
5
“O problema da eficácia de uma norma é o problema de ser ou não seguida pelas pessoas a
quem é dirigida (os chamados destinatários da norma jurídica) e, no caso de violação, ser imposta
através de meios coercitivos pela autoridade que a evocou. Que a norma exista como norma
jurídica não implica que também seja constantemente seguida. Não é nossa tarefa aqui indagar
quais possam ser as razões para que uma norma seja mais ou menos seguida. Limitamo-nos a
constatar que há normas que são seguidas universalmente de modo espontâneo (e são as mais
eficazes), outras que são seguidas na generalidade dos casos somente quando estão providas de
coação, outras, ainda, que não são seguidas apesar da coação, e outras, enfim, que são violadas
sem nem sequer seja aplicada a coação (e são as mais ineficazes). A investigação para averiguar a
eficácia ou a ineficácia de uma norma é de caráter histórico-sociológico, se volta para o estudo do
comportamento dos membros de um determinado grupo social e se diferencia, seja da investigação
4
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A vigência, por sua vez, se dá, neste caso, com a publicação.
GONÇALVES assevera que:
“Com a publicação, tem-se o início da vigência,
tornando-se obrigatória, pois ninguém pode escusar-se
de cumpri-la alegando que não a conhece (art. 3º).
(...) O intervalo entre a data de sua publicação e a sua
entrada em vigor chama-se vacatio legis. Em matéria
de duração do referido intervalo, foi adotado o
critério do prazo único, porque a lei entra em vigor na
mesma data, em todo o país, sendo simultânea a sua
obrigatoriedade. (...) Salvo alguns casos especiais,
a lei tem caráter permanente, permanecendo em
vigor até ser revogada por outra lei. Nisso consiste
o princípio da continuidade. Em um regime que se
assenta na supremacia da lei escrita, como o do direito
brasileiro, o costume não tem força para revogar a lei,
nem esta perde a sua eficácia pelo não uso.” 6
A preocupação do legislador é de disciplinar de forma linear as
relações jurídicas que já possuem regramento próprio, exclusivamente para o
período transitório de afetação destas relações pela Pandemia do coronavírus
(Covid-19), sem que isto signifique alteração que se manterá após superada a
questão emergencial que motivou a instituição do RJET.
A antecipação legislativa em casos como este é extremamente
profícua, pois estabelece critérios objetivos e oponíveis a todas as relações
similares no território nacional. Se tal não ocorresse, teríamos diversas
decisões judiciais aplicando regimes diferenciados de suspensão ou revisão
temporária de obrigações contratuais, todas elas com a mesma fundamentação
de excepcionalidade do momento de Pandemia e Calamidade Pública.
A suspensão da aplicação da norma, expressão adotada pelo
legislador, não se confunde com a revogação, derrogação ou ab-rogação
tipicamente filosófica em torno da justiça, seja da tipicamente jurídica em torno da validade. Aqui
também, para usar a terminologia douta, se bem que em sentido diverso do habitual, pode-se
dizer que o problema da eficácia das regras jurídicas é o problema fenomenológico do direito.”
BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. Tradução Denise Agostinetti; 3ª ed. - São Paulo:
Martins Fontes, 2010.
6
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil: Parte Geral. 21 ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
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dos diplomas legais atingidos pelo RJET, pois os referidos institutos jurídicos
características e, principalmente, efeitos distintos do da suspensão.7
A suspensão de aplicação de normas para determinados relações,
momentos ou casos concretos não é medida inovadora, já tendo a doutrina, há
bom tempo, debatido sobre o conceito de ‘derrotabilidade das normas jurídicas’.
Para Fernando Vasconcellos, é possível
“afirmar a existência de um núcleo comum atribuído
ao seu conceito, consistente na ideia segundo a
qual a consequência da norma jurídica pode ser
derrotada, afastada, não-aplicada, em razão da
existência de um fato, interpretação ou circunstância
com ela incompatível. Em termos processuais,
pode-se falar em fatos impeditivos, modificativos
ou extintivos capazes de infirmar a norma ‘prima
facie’, derrotando-a a fim de permitir a aplicação de
uma norma excepcional, diferente daquela prevista a
priori a partir da literalidade textual.” 8
Assim, verifica-se que o que propõe o RJET é justamente
o afastamento temporário de determinadas normas, para que se permita a
continuidade de determinadas relações jurídicas sob um arcabouço normativo
consciente da excepcionalidade do momento, retomando a validade e aplicação
plena das normas objeto de suspensão, tão logo superada a excepcionalidade
que justifica a edição do RJET.
Interpretação semelhante ao conceito de ‘derrotabilidade
da norma jurídica’ integrou as razões de decidir do Ministro Alexandre
de Moraes, na ADI 6.357, que em decisão monocrática9 afastou a aplicabilidade
Interessante pontuar que, com a opção do legislador pela ‘suspensão da aplicação de normas’
e não sua revogação (seja total ou parcial), não há que se falar em repristinação dos diplomas
suspensos, pois estes nunca restaram revogados. Para melhor conceituar a repristinação,
“importante lembrar que o art 2º, § 3º, da Lei de Introdução, afasta a possibilidade da lei revogada
anteriormente repristinar, salvo disposição expressa em lei em sentido contrário. O efeito
repristinatório é aquele pelo qual uma norma revogada volta a valer no caso de revogação da sua
revogadora.”(TARTUCE, Flávio. - Manual de Direito Civil: Volume Único. 9ª ed. - Rio de Janeiro:
Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019.)
8
VASCONCELLOS, Fernando Andreoni. O Conceito de derrotabilidade normativa. Dissertação
de Mestrado apresentada em 2009, UFPR. https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/18639/1/
O+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br&client=firefox-b-d acesso em 06/04/2020.
9
A liminar foi posteriormente referendada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. http://
7
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de determinados dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de
permitir o enfrentamento da Pandemia pelos Gestores Públicos sem que
os gastos emergenciais impliquem descumprimento das metas fiscais ou dos
limites de endividamento:
“Há, porém, situações [em que] o surgimento
de condições supervenientes absolutamente
imprevisíveis afetam radicalmente a possibilidade
de execução do orçamento planejado, tendo
a própria LRF, em seu artigo 65, estabelecido
um regime emergencial para os casos de
reconhecimento de calamidade pública, onde haverá
a dispensa da recondução de limite da dívida, bem
como o cumprimento da meta fiscal; evitando-se,
dessa maneira, o contingenciamento de recursos;
além do afastamento de eventuais sanções pelo
descumprimento de limite de gastos com pessoal do
funcionalismo público”.
Verifica-se, pois, zelo do legislador ao inserir norma de reforço à
inexistência de revogação ou alteração das Leis. Logo, alcançado o termo final
de cada norma, como descrito no comentário ao artigo 1º, voltam a viger as
normas anteriores derrogadas pelo RJET. Para as normas que não têm limite de
duração (artigos 7º e 13), verifica-se que ambas fixam critérios interpretativos
para dispositivos legais já vigentes e que, portanto, não serão revogados ou
alterados pelo RJET.

portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5883343
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ART. 3º - PRESCRIÇÃO
Marcos Paulo Brizzi
Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos,
conforme o caso, a partir da vigência desta Lei até 30 de outubro de 2020.
§ 1° Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas
de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais
previstas no ordenamento jurídico nacional.
§ 2° Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art.
207 do Código Civil.
Comentário:
O caput deste artigo tratou de estabelecer nova hipótese de
suspensão do curso do prazo prescricional e decadencial nas relações jurídicas
de direito exclusivamente privado, em decorrência da pandemia do coronavírus
que atinge o País, compreendido no período entre o início da vigência desta
Lei, até o dia 30 de outubro de 2020 ou até a data da revogação do Decreto
Legislativo n. 6/20, conforme redação do artigo 1o da Lei, acima comentado.
Como é cediço, a prescrição é extinção do exercício do direito
de ação, sem que haja a perda do direito propriamente dito, ou seja, a parte
interessada não poderá utilizar-se da tutela jurisdicional do estado para obter
o bem da vida pretendido. Para Gagliano e Pamplona Filho (2019, p. 220), “a
prescrição é a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude
da inércia do seu titular, no prazo previsto em lei. “10
O legislador entendeu que neste período de pandemia, em
se tratando de motivos de força maior, aquelas pessoas que tiveram direitos
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. 3. Ed.
Saraiva. 2019. No mesmo sentido, Camara Leal define a prescrição como sendo “a extinção de
uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na
ausência de causas preclusivas de seu curso. “ Já Clóvis Beviláqua, leciona que prescrição extintiva
“é a perda da ação atribuída a um direito, e de toda a sua capacidade defensiva, em consequência
do não uso dela, durante determinado espaço de tempo. “ Caio Mario da Silva Pereira, entretanto,
entende que a prescrição é modo pelo qual se extingue um direito (não apenas a ação) pela inércia
do titular durante certo lapso de tempo. Para Maria Helena Diniz “a prescrição é a extinção de
uma pretensão em razão da inércia de seu titular durante certo lapso de tempo. “ Por fim, Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery conceitua prescrição como sendo a “causa extintiva da
pretensão de direito de material pelo seu não exercício no prazo estipulado pela lei. “

10

25

COMENTÁRIOS AO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET)

violados, ficam impossibilitadas de buscarem a devida reparação, por razões
óbvias, tal como a deficiência no funcionamento de diversos órgãos públicos e
entidades privadas.
Para tanto, foi estabelecido pela novel legislação transitória,
que do início de sua vigência, até o dia 30 de outubro de 2020, haverá o
impedimento do início do prazo prescricional, ou seja, o prazo que ainda não
começou a fluir, terá postergado seu termo inicial da prescrição, ao passo que,
o prazo prescricional já iniciado, terá seu curso suspenso, durante o período
estabelecido pelo caput, ou seja, estará “congelado” durante a causa suspensiva
(prazo estabelecido pela lei), retomando a continuidade de sua contagem, a
partir do dia 31 de outubro de 2020.
Embora possuam a mesma eficácia, impedimento e suspensão
se diferem entre si a depender do momento em ocorrem. Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery (apud Cahali. Prescrição, n. 29, pp. 83-84),
diferenciam tais situações:
“A suspensão tem em vista a prescrição já iniciada:
em razão de circunstância especial, a lei paralisa a
fluência do prazo prescricional; esta paralisação
persiste durante a incidência da causa suspensiva. Já
o impedimento considera o fato obstativo do início
da prescrição, o fato que teria impedido o começo do
prazo prescricional.“
A título exemplificativo, observemos duas pessoas, uma
devedora e outra credora de pretensão de reparação civil. Após iniciado o prazo
prescricional de três anos (art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil), tendo
fluído o lapso de um ano, havendo a formação de sociedade conjugal entre elas,
situação esta definida legalmente como condição suspensiva da prescrição, a
teor do art. 197, inciso I, do Código Civil, ficará obstado seu curso, até que esta
seja extinta, quando então a prescrição continuará a fluir, pelo tempo restante,
qual seja, dois anos.
Utilizando o mesmo exemplo acima, suponhamos o fato que
pudesse originar a pretensão para a reparação civil tenha ocorrido durante
a constância da sociedade conjugal, ao contrário do exemplo anterior, a
prescrição sequer começará a fluir, tendo seu termo inicial somente após
extinta a condição impeditiva.
26
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Quanto ao parágrafo 1º, conforme dito anteriormente, o caput
do artigo 3º, tratou sobre os casos em que os prazos prescricionais ainda não
haviam iniciado e aqueles que já estavam em curso normal. No entanto, o
parágrafo primeiro de referido artigo, abordou aqueles prazos prescricionais
que por motivos legais, estão sob os efeitos do impedimento e suspensão.
Dentre as hipóteses legais de impedimento estão as do artigo 197
do Código Civil, como por exemplo, o impedimento de curso do prazo entre os
cônjuges durante a vigência da sociedade conjugal. Logo, no caso por exemplo
de um divórcio que transcorra durante o período abrangido pelo RJET, o prazo
prescricional para as ações pertinentes iniciará após o termo final do RJET.
São causas de suspensão as referidas no artigo 198 do Código
Civil, como por exemplo, a incapacidade do menor de 16 (dezesseis) anos.
Contra esses, enquanto perdurar a incapacidade decorrente da menoridade,
não se lhes pode opor a prescrição dos seus direitos. Também são causas de
suspensão, previstas no artigo 199 do Código Civil, a pendência de condição
suspensiva, a pendência de ação de evicção e, muito importante, a obrigação
ainda não vencida. Destarte, havendo uma prestação contratual de ser adimplida
após o termo final do RJET, a contagem do prazo prescricional não será afetada,
isto é, seguirá a mesma, como se o RJET não tivesse sido editado.
As hipóteses de interrupção estão arroladas no artigo 202 do
Código Civil. Incluem, dentre outras, o despacho de citação em ação judicial
e o protesto cambial. Logo, interrompido o prazo por uma dessas medidas,
o reinício do prazo terá lugar após cessada a causa de interrupção. Se, por
exemplo, o protesto for levantado por qualquer razão durante o RJET, o
prazo prescricional para cobrar a respectiva dívida seria reiniciado. Porém,
em função do RJET, o reinício da contagem do prazo será realizado após o
termo final do RJET.
Finalmente, no que se refere ao parágrafo 2º, mister anotar o que
determina o artigo 207 do Código Civil: “Art. 207. Salvo disposição legal em
contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou
interrompem a prescrição.”. Assim, ante a exceção viabilizada pelo artigo 207
do Código Civil, o RJET determina igualmente, a aplicação do impedimento
e da interrupção a os prazos decadenciais durante o período estabelecido no
artigo 3º, caput, tendo como fundamento o período da pandemia do coronavírus
no Brasil. A suspensão ou interrupção de prazos decadenciais foi bastante
debatida, mas acabou por ser adotada já em legislação anterior ao Código Civil
de 2002 (lembrando-se que antes desse Código não havia sequer uma distinção
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legal entre prescrição e decadência), o que levou ao seu reconhecimento pelo
Código Civil.11 À guisa de exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, de
1990, artigo 26, 2o, já se previu hipótese de interrupção de prazo decadencial.12
Decadência para Gagliano e Pamplona Filho (2019, p. 224), “se
refere à perda efetiva de um direito, pelo seu não exercício no prazo estipulado.
“13 Sílvio da Salvo Venosa (2013,p. 578) conceitua como sendo decadência “a
ação de cair ou o estado daquilo que caiu. No campo jurídico, indica a queda
ou o perecimento de direito pelo decurso do prazo fixado para seu exercício,
sem que o titular tivesse exercido. “14
Enquanto a prescrição promove a extinção direta da pretensão
à prestação devida, que consequentemente impossibilita o alcance ao direito
existente, a decadência extingue o direito propriamente dito, e, consequentemente
inabilita à pretensão jurisdicional do Estado.
Neste sentido, Washington de Barros Monteiro (2005, p. 341),
muito bem explicita que “a prescrição atinge diretamente a ação e por via
oblíqua faz desaparecer o direito por ela tutelado; a decadência, ao inverso,
atinge diretamente o direito e por via oblíqua, ou reflexa, extingue a ação.”
O RJET, utilizando da exceção do artigo 207 do Código Civil,
conferiu à decadência, a possibilidade de ser o prazo suspenso ou até mesmo
impedindo seu início, com a finalidade precípua de resguardar direitos daquelas
pessoas envolvidas em relações jurídicas de direito privado, dentro do período
pela Lei estabelecido, o que se justifica para que se confira tempo hábil para as
pessoas se restabelecerem dos problemas surgidos pela pandemia, para então
exercerem suas pretensões juridicamente constituídas, sem qualquer prejuízos.
Como exemplo de prazo decadencial, podemos referir o prazo
para realizar o protesto de duplicata vencida (em relação ao direito contra os
coobrigados - artigo 13, §4º da Lei de Duplicatas15 e o prazo para requerer
CAMPOS, Ricardo Ribeiro. Decadência e Prescrição no Novo Código Civil: Breves Reflexões.
Revista de Direito Privado, vol. 17, p. 172 - 178, Jan - Mar / 2004.
12
§ 2° Obstam a decadência: I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor
perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve
ser transmitida de forma inequívoca; III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.
13
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Manual de direito civil. 3. Ed.
Saraiva. 2019.
14
VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil – parte geral. 13. ed. São Paulo: Atlas. 2013.
15
§ 4º O portador que não tirar o protesto da duplicata, em forma regular e dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data de seu vencimento, perderá o direito de regresso contra os
endossantes e respectivos avalistas.
11
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a ação renovatória de locação (artigo 51, §5o da Lei de Locações)16. Então,
pode-se dizer que o prazo das ações renovatórias que haveriam de ser propostas
no interregno coberto pelo RJET será suspenso, se já iniciado, de modo que se
transcorreram, por exemplo, quatro anos e quatro meses de locação até 20 de
março de 2020, os dois meses restantes do prazo decadencial somente terão
início após o termo final do RJET.
No caso de ação renovatória de locação, há uma peculiaridade,
pois houve o fechamento temporário de centenas empresas por meio de
decretos, seja na esfera municipal, estadual ou federal, ocorrendo a diminuição
de rendimentos destas, o que sem sombra de dúvidas ocasionará o fechamento
de muitas delas. No entanto, incertezas pairam no ar, se haverá ou não a
continuidade da atividade empresária pós pandemia, e isto interfere diretamente
na decisão do locatário em renovar um contrato de locação ou simplesmente
realizar a devolução do imóvel ao locador. Tem-se que com a vigência desta
Lei, haverá uma diminuição dos prejuízos para com a classe empresarial.
Em ambos os casos (prescrição ou decadência), a sua suspensão,
interrupção ou impedimento do curso de seus respectivos prazos, somente
podem ocorrer por força de lei, e havendo um retardamento muito além daquele
que o processo legislativo necessita para a aprovação de um projeto de lei,
implicaria em graves prejuízos para os detentores de direito de ação, que não
puderam exercê-lo, em virtude de diversas situações impostas pela decretação
da pandemia no Brasil, como por exemplo, o fechamento de órgãos públicos
e instituições privadas, impedindo assim a obtenção de documentos e/ou
informações para a instrução processual.
Neste sentido, o Ministro do Superior Tribunal de Justiça
Humberto Martins, publicou um artigo em que menciona a necessidade da
aprovação do RJET, para evitar algumas situações
“Falar em delimitação de prazos de prescrição e
decadência é essencial neste momento, a fim de
que se evitem a divergência de decisões, o excesso
de judicialização e a má-fé instalada em invocações
que não guardam relação direta ou indireta com os
reflexos jurídicos da pandemia.
§ 5º Do direito a renovação decai aquele que não propuser a ação no interregno de um ano,
no máximo, até seis meses, no mínimo, anteriores à data da finalização do prazo do contrato
em vigor.

16
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Em outras palavras, há uma necessidade imediata de
resguardar a segurança jurídica: (i) para não prejudicar
os que estão impedidos de praticar determinados
atos (inclusive, por medidas de isolamento social
e suspensão do atendimento presencial de vários
órgãos administrativos); (ii) para evitar que fatos
anteriores ou posteriores a esta pandemia possam
servir ilegitimamente de suporte para a judicialização
ou vinculação aos efeitos da Covid-19; e (iii) para
preservar a função que a prescrição e a decadência
operam no ordenamento jurídico, respeitadas,
logicamente, as limitações que o jurisdicionado
enfrenta neste momento”17
Além de resguardar direitos durante o período de pandemia da
Covid-19, o art. 3º do RJET resolverá problemas tais como a segurança jurídica,
diminuição de decisões judiciais divergentes, o excesso de ações no judiciário,
entre outros casos.

MARTINS, Humberto. A regulação de direito privado durante a epidemia: prescrição e
decadência. Conjur. 7 Mai 2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-mai-07/
direito-civil-atual-regulacao-direito-privado-durante-epidemia-parte-ii?imprimir=1>. Acesso
em: 17 Mai 2020.

17
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ART. 4º - DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO

VETADO
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ART. 5º - ASSEMBLEIAS VIRTUAIS
Eduardo Vieira de Souza Barbosa
Silvana Fátima Mezaroba Bonsere
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art. 5º. A assembleia geral, inclusive para os fins do art. 59 do Código Civil,
até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos,
independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica.
Parágrafo único. A manifestação de participantes poderá ocorrer por
qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a
identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá todos os
efeitos legais de uma assinatura presencial.
Comentários:
Indubitavelmente, os meios eletrônicos têm se demonstrado
essenciais para a efetivação de muitos atos e negócios jurídicos em meio a pandemia
do coronavírus (Covid-19). Em matéria de Direito Societário não haveria de ser
diferente, e a legislação em tela busca adequar o atual cenário de restrição social
à necessidade de regular andamento das pessoas jurídicas de direito privado, que
por sua vez, já se organizavam na adoção de medidas legalmente suficientes para
o cumprimento das determinações constantes nos seus atos constitutivos.
Neste tocante, portanto, ficou estabelecido que a assembleia
geral, inclusive para deliberação de matérias relativas a alteração de estatuto social
e destituição de administradores de associações “poderá ser realizada pelos meios
eletrônicos” mesmo que esta previsão não conste de seus atos constitutivos.18
A disposição legal estabelecida no caput vai ao encontro do
já previsto na Medida Provisória 931 de 30 de março de 2020, que permite a
participação e deliberação dos sócios à distância, conforme regulamentação do
DREI (Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração) para as
sociedades limitadas, sociedades anônimas de capital fechado e cooperativas;
e para as companhias abertas, conforme regulamentação da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM). O RJET, por sua vez, contempla também a possibilidade
A necessidade de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica demandaria, por óbvio,
8a realização de alteração estatutária, o que contraria a motivação da norma em análise.

18
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de extensão deste período para conclusão das assembleias até 30 de outubro de
2020, bem como, a realização dos atos por meios eletrônicos, inclusive para as
associações, fundações, partidos políticos e organizações religiosas, que não
constavam no rol da Medida Provisória 931.
A medida de postergação da realização de assembleias gerais
até 30 de outubro produz dentre tantos efeitos, a prorrogação do período de
gestão dos órgãos diretivos das sociedades e demais entidades, postergação de
prestação de contas quando for o caso, e também afeta, a depender da disposição
estatutária das sociedades, a distribuição de dividendos ou sobras.19 A matéria
referente à declaração de lucros e distribuição de dividendos está comentada
abaixo, na Seção II - item VIII.
Com relação à realização de assembleias por meios eletrônicos,
como antes mencionado, há que se destacar que para as companhias abertas,
a Lei 6.404 de 1976 alterada pela Lei 12.431 de 2011, já trazia a previsão de
participação e voto dos acionistas à distância em assembleia geral, conforme
regulamentação da CVM, na Instrução CVM nº 48120, ao tratar da necessidade
do boletim de voto à distância.
Fábio Ulhoa Coelho, no entanto, ainda antes desta alteração
legislativa de 2011, já explicava que muitas práticas de realização de assembleias
gerais de sociedades anônimas por meios eletrônicos, não caracterizam
supostamente uma Assembleia Geral Eletrônica21, senão veja-se:
Para as sociedades empresárias limitadas e sociedades simples dispõe o Código Civil: “Art. 1.078.
A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes
à ao término do exercício social, com o objetivo de: I - tomar as contas dos administradores e
deliberar sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico; II - designar administradores,
quando for o caso;” As sociedades anônimas têm idêntica obrigação na Lei n. 6.404/76: “Art.
132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social,
deverá haver 1 (uma) assembleia-geral para: I - tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido
do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros do
conselho fiscal, quando for o caso; IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social
(artigo 167).” De modo similar, a Lei das Cooperativas (Lei n. 5.764/71): “Art. 44. A Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará anualmente nos 3 (três) primeiros meses após o término do
exercício social, deliberará sobre os seguintes assuntos que deverão constar da ordem do dia: I prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade e
o parecer do Conselho Fiscal.”
20
Alterada pela Instrução CVM nº 561/2015.
21
O autor se refere a Assembleia Geral Eletrônica como AG-e.
19
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A AG-e, [...], se caracteriza quando pelo menos os
seguintes atos são praticados por meio de transmissão
e recepção eletrônica de dados: assinatura do livro
de presença, declaração de abertura dos trabalhos,
pontuação do início e fim da discussão de cada item
da ordem do dia, pontuação do início e fim da votação
de cada item da ordem do dia, exercício do direito
à voz e de voto por todos os acionistas presentes,
declaração de encerramento dos trabalhos, assinatura
do livro de atas e expedição da certidão. Se qualquer
desses atos se fizer fora do ambiente eletrônico ou se
registrar em suporte papel, a Assembleia Geral não é
eletrônica. (2008, p. 4).”22
Note-se que o Fábio Ulhoa Coelho busca caracterizar o processo
assemblear puramente eletrônico, pois do contrário se estaria diante de uma
assembleia “de papel”23, ou até mesmo de uma assembleia semipresencial, em
que apenas se utilizam de uma parte dos meios virtuais.
Bottoselli, ao tratar a respeito deste assunto também explica que:
“As assembleias eletrônicas ou assembleias virtuais
são assembleias que ocorrem totalmente por meio
eletrônico, sem a presença física ou a necessidade
de reunião dos acionistas. Os acionistas acessam
remotamente uma plataforma, por meio da qual se
registram, através dos seus certificados digitais,
discutem a ordem do dia e, em seguida, proferem
seus votos. Todo esse processo ocorre à distância,
permitindo que acionistas, em lugares diferentes do
mundo, participem ao mesmo tempo de uma mesma
assembleia, sem a necessidade de se locomover para
um determinado local.”24
COELHO, Fábio Ulhôa. Assembleias Gerais de Sociedade Anônima em meio eletrônico.
Revista Eletrônica da Faculdade de Direito da PUC-SP, n. 1, 2008, p. 4.
23
Idem, p. 3.
24
BOTTOSELLI, Ettore . Assembleia Geral Eletrônica. Revista de Direito Bancário e do Mercado
de Capitais, vol. 75, p. 161 - 184, Jan - Mar / 2017.
22
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A previsão do art. 5º, apesar de tratar-se de medida que se
pretende legalizar em caráter provisório e emergencial, reflete algo que já se
pratica hodiernamente – porém, à época da proposição, ainda não contava com
nenhuma regulamentação no Brasil, exceto da CVM25 - e de igual modo, visa o
pleno cumprimento dos dispositivos legais pertinentes às sociedades através dos
meios de comunicação remota. Ademais, a possibilidade de reuniões societárias
virtuais já é conhecida no Direito Comparado.26
Em verdade, trata-se de importante inovação para o âmbito
empresarial, vez que as tecnologias atualmente existentes, além de garantir a
eficiência e a plena validade da reunião realizada, conferem maior agilidade e
economicidade à prática dos atos societários, em consonância com a necessidade
e atual realidade empresarial brasileira.
Quanto aos meios, o art. 5º disciplina que a manifestação de
participantes poderá ocorrer por qualquer meio indicado pelo administrador,
que assegure a identificação do participante e a segurança do voto, e produzirá
todos os efeitos legais de uma assinatura presencial.
Veja-se que antes de tal inovação “forçada” de realização de
reuniões e assembleias não presenciais somente havia regulamentação para
as companhias de capital aberto (conforme previsão do art. 100, § 2º da Lei
6.404 de 1976 alterada pela Lei 12.431 de 2011),27 que por sua natureza são
regulamentadas pelas Instruções da Comissão de Valores Mobiliários28 e ainda
assim, apenas para as assembleias gerais29. Para as demais pessoas jurídicas
abarcadas pela inovação legislativa tal regramento – realização de reuniões ou
assembleias por meio eletrônico – só era possível se houvesse expressa previsão
em seus atos constitutivos.
Vide os comentários sobre assembleias virtuais.
Por exemplo, o Código de Delaware assim dispõe: “211 Meetings of stockholders. (a) (1)
Meetings of stockholders may be held at such place, either within or without this State as may
be designated by or in the manner provided in the certificate of incorporation or bylaws, or if
not so designated, as determined by the board of directors. If, pursuant to this paragraph or the
certificate of incorporation or the bylaws of the corporation, the board of directors is authorized to
determine the place of a meeting of stockholders, the board of directors may, in its sole discretion,
determine that the meeting shall not be held at any place, but may instead be held solely by means
of remote communication as authorized by paragraph (a)(2) of this section.” Disponível em:
https://delcode.delaware.gov/title8/c001/sc07/.
27
Lei nº 6404/76. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6404consol.htm.
28
Instrução nº 561/2015 da CVM, que alterou a Instrução nº 480/2009. Disponível em http://
www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst561.html.
29
É possível apenas a participação a distância dos acionistas nas AGOs, mas com uma reunião
presencial ocorrendo no município onde a empresa está sediada.
25
26
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De toda forma, a Instrução CVM nº 622 publicada em
20/04/2020 alterou a Instrução CVM nº 481, que busca aperfeiçoar instruções
relativas à participação e voto nas gerais por meio digital, e ainda regulamentar
o disposto no artigo 124, § 2º-A da Lei das Sociedades por Ações31, prevendo
assim as condições para que as companhias possam realizar as assembleias
de maneira eletrônica. As alterações promovidas pela Instrução CVM nº 622
determinam que o sistema eletrônico utilizado assegure alguns pontos mínimos,
dentre eles a segurança para registro de presença e dos votos dos acionistas,
a manifestação e acesso simultâneo para visualização de documentos, caso
não apresentados anteriormente; a gravação da assembleia, bem como a
possibilidade de comunicação entre todos.32
Com relação à regulamentação da Medida Provisória 931/2020
pelo DREI, a Instrução Normativa nº 79 estabelece as garantias mínimas que o
sistema eletrônico deve oferecer e faz referência a assembleia “semipresencial
ou virtual”, senão veja-se:
30

Art. 6º. O sistema eletrônico adotado pela
sociedade para realização da reunião ou assembleia
semipresencial ou digital deve garantir: I - a
segurança, a confiabilidade e a transparência do
conclave; II - o registro de presença dos sócios,
acionistas ou associados; III - a preservação do
direito de participação a distância do acionista,
sócio ou associado durante todo o conclave; IV
- o exercício do direito de voto a distância por
parte do acionista, sócio associado, bem como
o seu respectivo registro; V - a possibilidade de
visualização de documentos apresentados durante
o conclave; VI - a possibilidade de a mesa receber
Instrução nº 622/2020 da CVM, que alterou a Instrução nº 481/2009. Disponível em: http://
www.cvm.gov.br/legislacao/instrucoes/inst622.html.
31
Art. 124. § 2º. A assembleia geral deverá ser realizada, preferencialmente, no edifício onde a
companhia tiver sede ou, por motivo de força maior, em outro lugar, desde que seja no mesmo
Município da sede e indicado com clareza nos anúncios. § 2º-A. A Regulamentação da Comissão
de Valores Mobiliários poderá excepcionar a regra disposta no § 2º para as sociedades anônimas
de capital aberto e, inclusive, autorizar a realização de assembleia digital.
32
Medida Provisória nº. 931, de 30 de março de 2020. Disponível em: http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv931.htm.
30
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manifestações escritas dos acionistas, sócios ou
associados; VII - a gravação integral do conclave,
que ficará arquivada na sede da sociedade; e VIII - a
participação de administradores, pessoas autorizadas
a participar do conclave e pessoas cuja participação
seja obrigatória. Parágrafo único. Nas cooperativas,
o sistema de que trata o caput deve garantir também
anonimização dos votantes nas matérias em que o
estatuto social previr o voto secreto.33
A questão aqui é garantir o direito do minoritário de votar e
fazer uso da palavra, como bem acentua Bottoseli. O mesmo autor apontava, já
em 2017, a necessidade de repensar a normatização de assembleias à distância,
considerando adaptações a serem feitas pelas próprias sociedades, para
estruturar um modo de realização da assembleia que permita voz efetiva, com
direito a fazer questionamentos e vê-los respondidos (ainda que a Assembleia
não fosse encerrada no mesmo dia que na abertura), a assinatura do livro de
presenças e a estruturação das Juntas Comerciais para substituir os livros físicos
de reuniões e assembleias por livros virtuais.34
Mantendo-se atentos a estas discussões acerca de instruções
normativas, há que se asseverar que as regras de garantias mínimas já
publicadas pela CVM e pelo DREI visam salvaguardar os elementos formais de
uma assembleia geral, que são atos dotados de um arcabouço jurídico próprio
no âmbito do Direito Societário. Por outro lado, o parágrafo único da Lei do
RJET também exige que a assembleia eletrônica assegure a identificação do
participante e a segurança do voto, para que então possa produzir os mesmos
efeitos que a assinatura presencial. Eram requisitos já constantes ainda da IN
561/2015 da CVM.35
Instrução Normativa DREI nº 79. Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucaonormativa-drei-n-79-de-14-de-abril-de-2020-252498337.
34
Ob. cit. In verbis: “A principal questão que envolve a assembleia geral eletrônica é a proteção
dos minoritários, permitindo que estes participem efetivamente da assembleia. Ou seja, que a
implementação de tais mecanismos eletrônicos não prejudique o direito desses acionistas em
participarem do conclave.”
35
“Art. 21-C. Sem prejuízo do disposto no art. 21-B, a companhia pode disponibilizar aos
acionistas sistema eletrônico para: I – o envio do boletim de voto a distância; ou II – a participação
a distância durante a assembleia. §1º O sistema eletrônico a que se refere o caput deve assegurar,
no mínimo: I – o registro de presença dos acionistas; e II – o registro dos respectivos votos.”
33
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Por fim, não se pode olvidar que o desenvolvimento das
comunicações eletrônicas e o aperfeiçoamento das tecnologias que corroboram
para enfrentar este momento de Pandemia, podem contribuir para que esta
prática ganhe mais força no universo societário, não apenas pela praticidade do
ato, mas também em razão dos benefícios econômicos. Logo, essa transformação
que já ocorreu em outros países, embora chegue com mais força num momento
de crise e de necessidade de distanciamento social, poderá beneficiar sócios,
acionistas, associados, e enfim todo o mercado num futuro bem próximo.
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ART. 6º - CONTRATOS

VETADO
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ART. 7º - REVISÃO CONTRATUAL

VETADO
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ART. 8º - DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
Jefferson Cordeiro
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art. 8º Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do art. 49
do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar
(delivery) de produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos.
Comentários:
Inicialmente é necessário descrever que, no campo do direito
consumerista a nova Lei prevê a suspensão, até a data de 30 de outubro de 2020,
acerca do direito de arrependimento na hipótese de entrega domiciliar, também
conhecido como direito de reflexão do consumidor.
O direito ao arrependimento encontra-se no artigo 49 do Código
de Defesa do Consumidor, que prevê:
Art. 49. O consumidor pode desistir do contrato,
no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do
ato de recebimento do produto ou serviço, sempre
que a contratação de fornecimento de produtos e
serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial,
especialmente por telefone ou a domicílio.
Parágrafo único. Se o consumidor exercitar o direito
de arrependimento previsto neste artigo, os valores
eventualmente pagos, a qualquer título, durante o
prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato,
monetariamente atualizados.36
Pelo disposto no artigo acima transcrito, quando a contratação
de fornecimento de um produto ou prestação de serviços ocorrerem fora do
estabelecimento comercial, especialmente por meio de internet, telefone, ou
vendas a domicílio, o consumidor terá o prazo máximo de 7 (sete) dias, a contar
PLANALTO. LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078.htm. Acesso em: 9 abr. 2020.
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da entrega do produto ou serviço, para manifestar seu desinteresse em manter o
contratado, desistindo do negócio sem que tenha que arcar com ônus de qualquer
espécie tendo direito à devolução integral dos valores eventualmente pagos.
Importa notar que a desistência do consumidor pressupõe
o contrato. Ele não desiste do produto ou de pagar o fornecedor, desiste do
contrato. Isto decorre da própria inserção do artigo 49 no título relativo aos
contratos.37 Deste modo, implicitamente, ao desistir, deve ele restituir também
as prestações (entregas ou prestações de serviço) que ele recebeu. O contrato é
eficaz desde o seu início, subordina-se, porém a uma cláusula resolutiva tácita,
que o extingue, se o consumidor exercer a faculdade que a lei lhe outorga.38
O objetivo do legislador ao prever essa faculdade ao consumidor
fundamenta-se no fato de que, nas relações contratuais efetivadas fora do
estabelecimento comercial, o consumidor encontra-se fragilizado, já que não
teve tempo suficiente para refletir sobre a aquisição do produto ou serviço, e que
não teve contato físico com o produto ou informações precisas sobre o serviço
contratado, nessa modalidade o consumidor acaba celebrando contratos que em
outras situações, normalmente não celebraria.
Nesse sentido, a doutrina de Arruda Alvim, expõe que o direito
de arrependimento é:
Um prazo de reflexão, justificável em virtude das
circunstâncias de que o consumidor que contrata fora
do estabelecimento comercial, tem evidentemente,
menos condições de avaliação do que estava
contratando, sobretudo, se tratar-se de venda por
Neste sentido, Cláudia Lima Marques, Antônio Herman Benjamin e Bruno Miragem
(Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 2019, versão digital, comentário
ao artigo 49): “Se ele pretende fazer uso do seu novo direito de arrependimento, no prazo de
sete dias, deverá cuidar para que o bem não pereça e não sofra qualquer tipo de desvalorização,
devendo evitar usá-lo ou danificá-lo (abrir o pacote, experimentar o shampoo, manusear e sujar
a enciclopédia etc.). Se o fizer, segundo nos parece, poderá até desistir do vínculo obrigacional,
liberando-se das obrigações assumidas (por ex.: pagamento da segunda prestação, recebimento
mensal dos fascículos da enciclopédia etc.), mas, como não pode mais devolver o produto nas
condições que recebeu (volta ao statu quo), terá de ressarcir o fornecedor pela perda do produto
ou pela desvalorização que o uso causou, tudo com base no princípio do enriquecimento ilícito.
Nestes termos é a solução do direito alemão, que nos parece adequada ao espírito do CDC, pois
pode ser de interesse do consumidor livrar-se do vínculo contratual, mas não é justo que enriqueça
sem causa. Assim, com boa-fé resolve-se o vínculo e regula-se a volta à situação anterior, sem que
ninguém ganhe com isso.”
38
Idem, ibidem.
37
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telefone ou na casa do consumidor, pois em tais
casos, a impotência do consumidor para avaliar o
contrato e suas possíveis implicações é ainda maior.
A venda feita fora do estabelecimento é nitidamente
mais agressiva e imprime à relação de consumo um
caráter acentuado de desequilíbrio.39
Levantamento jurisprudencial minudente realizado por Danilo
Leme Crespo demonstrou que o direito de arrependimento possui considerável
solidez semântica entre doutrina e jurisprudência e que, quando preenchidos
os requisitos legais, em especial o prazo e a compra fora do estabelecimento, a
tendência da jurisprudência é acolher a tese em favor do consumidor.40
Com o advento da nova Lei, nesse cenário de incertezas
econômicas, onde a única certeza é a de que absolutamente todos, fornecedor
e consumidor, tornaram-se vulneráveis, e encontram-se isolados em suas
casas e impossibilitados de produzirem e consumirem como antes, no tocante
às relações de consumo, pretendia-se a suspensão quanto à possibilidade de
arrependimento nos contratos, essa era inclusive a redação inicial do Projeto
de Lei 1.179/2020, que previa:
Art. 8º Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa
a aplicação do art. 49 do Código de Defesa do
Consumidor na hipótese de produto ou serviço
adquirido por entrega domiciliar (delivery).

ALVIM, Arruda et al. Código do Consumidor Comentado e legislação correlata. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1991.
40
“Salvo raríssimas exceções pontuais, quase que irrelevantes do ponto de vista estatístico,
doutrina e jurisprudência convergiram na postura adotada em relação ao “direito de
arrependimento”, em perfeita harmonia interpretativa e com critérios predefinidos, trabalhando
em conjunto e evitando um emaranhado desconexo de decisões ou, ainda, um acervo intelectual
despiciendo. Das 312 ações em que a decisão se baseou no “direito de arrependimento”, 162 foram
favoráveis ao consumidor, devidamente fundamentadas; as 150 restantes ficaram prejudicadas
por conta da intempestividade da comunicação ao fornecedor ou pela realização da compra direta
do estabelecimento. Analisando somente as compras pelo “comércio eletrônico”, o cenário é um
pouco mais otimista: 32 favoráveis e nove desfavoráveis.” (CRESPO, Danilo. O direito e as novas
tecnologias: visão contemporânea do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de
Justiça sobre o “direito de arrependimento” no comércio eletrônico. Revista de Direito Privado, v.
78, p. 101 - 141, Jun / 2017.
39
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No entanto, é necessário considerar que tal dispositivo foi alvo
de inúmeras emendas, seja para dilatar e ampliar o prazo de arrependimento,
seja para conceituar o que viria a ser delivery e até mesmo algumas alterações
que sugeriam a supressão do artigo por conflitar diretamente com a proteção
dos consumidores.
A emenda de número 41 do Senador José Serra, pretendeu
a dilação do prazo para desistência de serviços e para que devolução de
mercadorias, se desse de 7 para 21 dias corridos. Outro ajuste essencial ao
distanciamento social requerido durante a pandemia é que, o recolhimento da
mercadoria devolvida ocorresse prioritariamente no mesmo local de entrega.
Na impossibilidade deste recolhimento, pelo procedimento padrão o vendedor
deveria disponibilizar em seu canal o envio padrão até 30 de novembro de 2020.
Parece-nos, contudo que este alargamento de prazos pode ser
considerado exorbitante, pois confere grande insegurança às empresas, que não
poderão determinar se a compra é definitiva ou não até 21 dias após a entrega do
produto, o que prejudica a reposição e gestão de seus estoques e o pagamento de
colaboradores que prestaram serviços. A emenda não foi acolhida.
A emenda nº 46, proposta por Soraya Thronicke, procurou
esclarecer que o afastamento da aplicação do prazo de arrependimento do artigo
49 do CDC não atinge bens duráveis, em relação aos quais o consumidor deve
manter a prerrogativa de devolução quando os adquirir fora do estabelecimento.
Assim, sugeriu que o afastamento do direito ao arrependimento não contemple
produtos perecíveis que porventura venham a ser entregues por delivery. A
emenda n. 46 foi parcialmente aprovada.
Já as emendas nº 54 e 61, de autoria dos senadores Arolde de
Oliveira e Rogério Carvalho, respectivamente, sugeriram a supressão do artigo
8º. Isso se deu porque ambos os Senadores defendem que, como a medida mais
recomendada à contenção da pandemia do Covid-19 é o isolamento social –
existe uma crescente demanda por entregas em domicílio – diante disso, os
consumidores não podem ver-se privados de seus direitos relativos a essa
modalidade de serviço.
Ademais, consideraram que a suspensão do direito ao
arrependimento/reflexão mesmo possuindo o objetivo de salvaguardar a empresa
de cancelamentos e desistências que pudessem influir na organização do fluxo
de caixa das empresas que trabalham com delivery em um período de depressão
econômica causada pela pandemia, não pode ser uma justificativa suficiente
para afastar a proteção consumerista nesse momento. A evolução de alguns
48

COMENTÁRIOS AO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET)

setores do e-commerce já era esperada, portanto, é necessária a manutenção de
alguns mecanismos de proteção para a defesa dos direitos do consumidor.
Com relação à emenda nº 72 sugerida pelo Senador Fabiano
Contarato, sua redação parece-nos similar com a emenda nº 46, isso porque
entendeu que a regra prevista no artigo 8º do Projeto de Lei deveria limitar-se
a produtos alimentícios (perecíveis), em razão do crescimento exponencial de
serviços de delivery nesse setor.
Dessa forma, a suspensão do direito de arrependimento em
relação a produtos alimentícios, pode fazer com que as empresas do ramo
voltem todos seus esforços para atender novos pedidos de compras, diminuindo
a demanda interna para casos de devolução de produtos.
Ademais, levou em consideração que, uma disposição genérica
acerca do afastamento do direito de refletir sobre a aquisição de qualquer tipo
de produto ou serviço, pode prejudicar consumidores e até mesmo empresas.
Dependendo do produto ou serviço a ser adquirido, consumidores podem
deixar de comprar em razão da impossibilidade da desistência, o que tomaria
um caminho contrário ao verdadeiro propósito do dispositivo.
A emenda nº 74 proposta pelo senador Chico Rodrigues, possui
uma longa justificativa, mas resumidamente pretende que a suspensão da
aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor ocorra também
nas hipóteses de aquisição de produtos alimentícios adquiridos por entrega
domiciliar (delivery) ou de serviços contratados após a chegada do profissional
ao local acordado para a execução. O Senador defendeu que a razão do ajuste
deveria se dar em decorrência de que o consumidor, tomado em momento de
impulso consumista ou açodado por publicidade persuasiva, venha adquirir
produto de que, verdadeiramente, não tenha necessidade.
Assim tal vedação é instrumento não só contra a publicidade
agressiva, como também contra o superendividamento, a fim de evitar que o
consumidor assuma prestações que não tem condições de arcar. Além disso,
pretende evitar possíveis enganos que fotos podem causar e defendeu que a
impossibilidade do consumidor efetivamente ver o que está comprando é
remediada pelo direito de arrependimento, dessa forma o artigo deve ser
aplicado somente para produtos alimentícios entregues por meio de delivery.
Por fim, a emenda de nº 77 de autoria do Senador Rodrigo Cunha,
visa apenas definir, com a intenção de deixar claro o conteúdo da norma, o que
viria ser delivery, para tanto considerou o serviço como sendo “a entrega ocorrida
no mesmo dia da data de aquisição não presencial de produtos ou de serviços.”
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Expostas tais considerações, é oportuno destacar que o Projeto
de Lei foi aprovado com as emendas parciais de nº 46, 61, 72, 74 e 77, assim a
redação substitutiva do artigo 8º foi alterada para:
Art. 8º Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a
aplicação do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor
na hipótese de entrega domiciliar (delivery)
de produtos perecíveis ou de consumo imediato
e medicamentos.
Dessa forma, aglutinando-se as justificativas dos legisladores,
é possível perceber que a hermenêutica contratual exposta visa proteger as
vulnerabilidades que consumidores e fornecedores estão enfrentando nesse
momento caótico pandêmico. No entanto, mesmo afrouxando o modelo
clássico do pacta sunt servanda, em hipótese alguma o consumidor de produtos
duráveis será lesionado, uma vez que o direito de arrependimento/reflexão
da aquisição desses produtos, feitos fora do estabelecimento comercial,
permanece salvaguardado.
Por outro lado, o acréscimo da restrição a “produtos perecíveis
ou de consumo imediato e medicamentos” faz com que o impacto real da norma
seja mínimo, pois, de fato, mesmo sem o RJET, a devolução de produto consumo
imediato já parecia impossível (posto que o consumidor não conseguiria
restituir o fornecedor ao statu quo ante), nem daquele produto perecível que
permaneceu em posse do consumidor de forma a se tornar, por assim dizer,
ainda mais perecível, dado o passar do tempo.
A desistência de compra de medicamentos, supondo que é
possível não lhe alterar a embalagem e violar os respectivos lacres, haveria
também de ser vedada, ante os enormes riscos para a saúde pública de
recolher um medicamento guardado por um consumidor sabe-se lá em que
condições e restituído aos estoques da farmácia para ser vendido a terceiros.
Por óbvio, parece-nos que se não puder ser vendido a terceiros, não há como
permitir a desistência do contrato sem promover enriquecimento ilícito (pois
o consumidor causaria um dano ao fornecedor - a perda do produto, sem
qualquer contrapartida).
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ART. 9º - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS

VETADO
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ART. 10 - USUCAPIÃO
Eleandro Granja Costa Vanin E Hochmann
Fernanda Granja Cavalcante da Costa
Maria de Lourdes de Souza
Art. 10. Suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade
imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, a partir
da vigência desta Lei até 30 de outubro de 2020.
Comentários:
No projeto inicial (art. 14), a redação a respeito da usucapião
previa a suspensão dos “[...] prazos de aquisição para a propriedade imobiliária
ou mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, até 30 de outubro de 2020.”.
No atual projeto (art. 10), após as emendas parlamentares, o
artigo passou a dispor que serão suspensos “[...] os prazos de aquisição para
a propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, a
partir da vigência desta Lei até 30 de outubro de 2020”.
Para evitar desconfortos interpretativos, convencionou-se
realizar uma emenda no artigo para deixar claro que o início da suspensão do
prazo de usucapião é a data da entrada em vigor da Lei do RJET. Em razão
da proibição de retroatividade para atingir direitos adquiridos, não pode a Lei
disciplinar retroativamente a suspensão dos prazos de usucapião.
Dessa maneira, o projeto de lei não iria de encontro ao previsto
nos artigos 1º e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
No caso da Lei do RJET existe uma disposição em contrário,
afirmando que a lei entrará em vigor na data de sua publicação, de modo que, nesse
caso, a lei começa a vigorar imediatamente e não após quarenta e cinco dias.
Insta mencionar que, nos termos do art. 8, parágrafo 1, da Lei
Complementar 95 de 1998, a contagem do prazo far-se-á com a inclusão da data
da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente
a sua consumação integral, não interessando se a data final seja um feriado ou
final de semana. Em outras palavras, a data não é prorrogada para o dia seguinte.
Dispõe o art. 6 da LINDB que “a lei nova terá efeito imediato e
geral respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”,
de modo que a irretroatividade é a regra, e a retroatividade, a exceção.
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Com a Lei do RJET não é diferente, tanto que, após as emendas
parlamentares, o artigo 10 passou a prever que os prazos para aquisição da
propriedade em razão da usucapião seriam suspensos a partir da entrada em
vigor da lei, de modo a não abarcar situações anteriores.
Pois bem, no contexto do Lei do RJET, os artigos que tratam da
prescrição são dois: os artigos 3° e 10°, que dispõem, respectivamente:
Da Prescrição e Decadência
Art. 3º Os prazos prescricionais consideram-se
impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da
vigência desta Lei até 30 de outubro de 2020.
§ 1° Este artigo não se aplica enquanto perdurarem
as hipóteses específicas de impedimento, suspensão
e interrupção dos prazos prescricionais previstas
no ordenamento jurídico nacional. § 2° Este artigo
aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no
art. 207 do Código Civil.
As causas suspensivas e impeditivas da prescrição não são
novidades na legislação brasileira, a exemplo do que ocorre entre os cônjuges,
na constância da sociedade conjugal; entre ascendentes e descendentes, durante
o poder familiar e, ainda, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou
curadores, durante a tutela ou curatela (art. 197, CC). Vide os comentários ao
artigo 3o. da Lei do RJET nesta mesma obra.
A suspensão difere do impedimento e da interrupção, pois na
suspensão o prazo que estava em curso simplesmente é paralisado e volta a
correr em momento posterior, aproveitando-se apenas o período já transcorrido,
anterior à suspensão.
No impedimento, o prazo simplesmente não é computado, a
exemplo do que ocorre com a prescrição em relação aos incapazes, que não
corre enquanto não cessada a causa de incapacidade.
Na interrupção, por sua vez, a causa interruptiva elimina o
período transcorrido e o prazo começa a ser contado novamente do início.
A usucapião é um dos modos de aquisição originária da
propriedade, caracterizada pela posse prolongada no tempo. A lei permite que
uma determinada situação de fato alongada por certo intervalo de tempo se
transforme em uma situação jurídica (aquisição originária da propriedade)41.
41
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Tal como acontece com a prescrição, a usucapião expressa o
reconhecimento dos efeitos da passagem do tempo sobre o direito, daí por vezes
ser chamada de prescrição aquisitiva42, inclusive pelos Tribunais Superiores43
Por essa razão, seria mais coerente que, topograficamente, o
artigo que trata da usucapião (art. 10) estivesse na sequência do artigo que
dispõe acerca dos prazos prescricionais (art. 3°).
A usucapião materializa a ideia de privilegiar quem, de fato, dá
utilidade à terra, exercendo na prática os atributos da propriedade44. É dizer,
quem dá à propriedade sua função social.
Não é qualquer posse que permite a configuração da usucapião.
A posse usucapionem ou usucapível tem características próprias, quais sejam:
a) a posse com intenção de dono (animus domini), que não está presente, em
regra, em casos envolvendo vigência de contratos, como locação, comodato e
depósito; b) posse mansa e pacífica – exercida sem a oposição do proprietário
do bem; c) posse contínua e duradoura – posse sem interrupção, com exceção
do art. 1.243 do CC, que admite a soma de posse sucessivas. A duração exigida
dependerá da modalidade de usucapião; d) posse justa – é a posse sem os vícios
objetivos da violência, clandestinidade ou da precariedade; e) posse de boa-fé e
com justo título, em regra – a usucapião ordinária exige ambos os requisitos. As
demais espécies de usucapião dispensam a boa-fé e o justo título, havendo uma
presunção absoluta de sua presença.
Verificados os requisitos, passa-se a uma breve digressão acerca
das modalidades de usucapião. Vale ressaltar que a usucapião poder recair tanto
sobre bens móveis, quanto imóveis.
Passa-se à abordagem da usucapião sobre bens móveis.
Diferentemente da propriedade imobiliária, a usucapião de bens
móveis apenas comporta duas modalidades: a ordinária e a extraordinária.
A forma ordinária exige justo título e boa-fé (art. 1260,
CC), de modo que aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua
e incontestadamente por 3 anos, adquirir-lhe-á a propriedade.
A forma extraordinária (art. 1261, CC) dispensa o justo título
e a boa-fé, porém a posse deve se prolongar por 5 anos.
NOBRE, Francisco José Barbosa. Manual da usucapião extrajudicial: de acordo com a Lei
nº 13.465/2017, incluindo comentários ao Provimento n. 65/2017. 1. ed. Ananideua: Itacaiúnas,
2018. p. 27.
43
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1361226 MG 2013/0001207-2.
Terceira Turma, rel. Min. Ricardo Villas Boas Cuevas. Julgado em 05/06/2018.
44
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: Direito das coisas. v. 5. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 109.
42
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O STJ tem reconhecido a usucapião extraordinária de veículos
automotores para o fim de possibilitar a transferência administrativa no órgão
de trânsito45.
A usucapião imobiliária, por sua vez, admite diversas
modalidades. Vejamos.
A usucapião ordinária está prevista no art. 1.242 do Código
Civil, que assim dispõe:
Art. 1.242. Adquire também a propriedade do imóvel
aquele que, contínua e incontestadamente, com justo
título e boa-fé, o possuir por dez anos.
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto
neste artigo se o imóvel houver sido adquirido,
onerosamente, com base no registro constante do
respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde
que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua
moradia, ou realizado investimentos de interesse
social e econômico.
No mesmo dispositivo estão previstas duas modalidades de
usucapião. No caput está a ordinária regular ou comum, que tem como requisitos
a posse mansa, pacífica e ininterrupta por 10 anos, o justo título e a boa-fé.
O parágrafo único trata da usucapião ordinária com prazo
reduzido, também conhecida por usucapião ordinária por posse-trabalho, que
exige, além dos requisitos já citados, a moradia no imóvel ou a realização de
investimentos de interesse social e econômico, além da aquisição onerosa feita
com base em registro posteriormente cancelado.
Como explica Francisco Nobre:
“Trata-se de hipótese rara, eis que pressupõe que
alguém, confiando nas informações constantes
do registro de imóveis, tenha realizado aquisição
onerosa e, posteriormente, por alguma falha
do registro ou do título do alienante, o registro
STJ. REsp. 1.448.026-PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 17/11/2016,
DJe 21/11/2016.
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tenha sido anulado, levando de roldão o título do
possuidor. É situação em que a boa-fé do possuidor
é qualificada pela existência de título registrado, daí
ser por vezes denominada de usucapião tabular, ou
usucapião de livro”.46
Presente este cenário, o prazo exigido para sua configuração é
de cinco anos, de modo que o adquirente do imóvel pode alegá-la, caso seja
demandado em ação que almeje a nulidade do seu registro ou de registro anterior.
Como ensina Francisco Nobre, é muito improvável que esta
modalidade de usucapião seja reconhecida na via extrajudicial, em razão de ser,
geralmente, arguida como argumento de defesa em contestação47. Ainda assim,
o provimento de Minas Gerais a prevê no seu art. 1.018-B, I, “a”.
A usucapião extraordinária está prevista no art. 1.238 do
Código Civil.
Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem
interrupção, nem oposição, possuir como seu um
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente
de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim
o declare por sentença, a qual servirá de título para o
registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver
estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou
nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
Da mesma forma que a usucapião ordinária, há a usucapião
extraordinária regular ou comum (caput) e a usucapião extraordinária por
posse-trabalho (parágrafo único). O prazo de 15 anos, prevista para a regular,
cai para 10 anos se o possuidor tiver moradia no imóvel ou a realizado obras de
caráter produtivo.
NOBRE, Francisco José Barbosa. Manual da usucapião extrajudicial: de acordo com a Lei
nº 13.465/2017, incluindo comentários ao Provimento n. 65/2017. 1. ed. Ananideua: Itacaiúnas,
2018. p. 32.
47
NOBRE, Francisco José Barbosa. Manual da usucapião extrajudicial: de acordo com a Lei
nº 13.465/2017, incluindo comentários ao Provimento n. 65/2017. 1. ed. Ananideua: Itacaiúnas,
2018. p. 33.
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Observa-se que, em ambos os casos previstos neste artigo, não
há necessidade de comprovação da boa-fé ou do justo título, havendo presunção
absoluta da presença desses elementos.
A usucapião constitucional urbana, por sua vez, está prevista no
artigo 183 da Constituição Federal.
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de
até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco
anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio, desde que não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural.
§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos,
independentemente do estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo
possuidor mais de uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos
por usucapião.
Da mesma forma que a usucapião extraordinária, esta modalidade
também dispensa o justo título e a boa-fé, exigindo, em contrapartida,
outros requisitos.
A norma constitucional está reproduzida no art. 1.240 do CC e
no caput da Lei n. 10.257/2001 (Estatuto da Cidade).
A usucapião constitucional rural está prevista no art. 191 da
Constituição Federal.
Art. 191. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel
rural ou urbano, possua como seu, por cinco anos
ininterruptos, sem oposição, área de terra, em zona
rural, não superior a cinquenta hectares, tornando-a
produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo
nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão
adquiridos por usucapião.
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A mesma regra foi reproduzida no art. 1.239 do Código
Civil. Ademais, esta modalidade de usucapião foi regulamentada pela Lei
n. 6.969/1981.
A usucapião familiar foi instituída pela Lei n. 12.424/2011,
acrescentou o art. 1.240-A ao Código Civil, incluindo no sistema jurídico
brasileiro a usucapião especial urbana por abandono de lar, também conhecida
como usucapião familiar ou pró-família. Vejamos a redação do dispositivo:
Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos
ininterruptamente e sem oposição, posse direta,
com exclusividade, sobre imóvel urbano de até
250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados)
cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou excompanheiro que abandonou o lar, utilizando-o
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o
domínio integral, desde que não seja proprietário de
outro imóvel urbano ou rural.
§ 1° O direito previsto no caput não será reconhecido
ao mesmo possuidor mais de uma vez.
A diferença principal para as demais espécies de usucapião é o
prazo exíguo de dois anos, caracterizando-se por ser o menor prazo previsto
dentre as demais modalidades.
Nos termos do Enunciado n. 500 da V Jornada de Direito Civil,
“A modalidade de usucapião prevista no art. 1.240-A do Código Civil pressupõe
a propriedade comum do casal e compreende todas as formas de família ou
entidades familiares, inclusive homoafetivas”.
Trata-se o requisito do abandono de lar de um requisito especial,
devendo ser interpretado com cautela e de maneira objetiva. Em razão disso é que
muito se discute a possibilidade de seu reconhecimento pela via administrativa,
face à amplitude da cognição que seria atribuída ao registrador, adentrando em
matéria inclusive objeto de segredo de justiça48.
Exemplo nítido da zona cinzenta que envolve esta celeuma é
a proibição expressa no Estado do Ceará (art. 770-C, §4°) de reconhecer essa
NOBRE, Francisco José Barbosa. Manual da usucapião extrajudicial: de acordo com a Lei
nº 13.465/2017, incluindo comentários ao Provimento n. 65/2017. 1. ed. Ananideua: Itacaiúnas,
2018. p. 38.
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modalidade de usucapião pela via extrajudicial e a expressa permissão pela
regulamentação do Estado de Minas Gerais (art. 1.018-B, I, “b”).
Já a usucapião especial urbana coletiva está prevista no art. 10
da Lei n. 10.257/2001.
Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes
sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total
dividida pelo número de possuidores seja inferior a
duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor
são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente,
desde que os possuidores não sejam proprietários de
outro imóvel urbano ou rural.
§ 1° O possuidor pode, para o fim de contar o prazo
exigido por este artigo, acrescentar sua posse à de seu
antecessor, contanto que ambas sejam contínuas.
§ 2° A usucapião especial coletiva de imóvel urbano
será declarada pelo juiz, mediante sentença, a qual
servirá de título para registro no cartório de registro
de imóveis.
§ 3° Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal
de terreno a cada possuidor, independentemente
da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo
hipótese de acordo escrito entre os condôminos,
estabelecendo frações ideais diferenciadas.
§ 4° O condomínio especial constituído é indivisível,
não sendo passível de extinção, salvo deliberação
favorável tomada por, no mínimo, dois terços dos
condôminos, no caso de execução de urbanização
posterior à constituição do condomínio.
§ 5° As deliberações relativas à administração do
condomínio especial serão tomadas por maioria de
votos dos condôminos presentes, obrigando também
os demais, discordantes ou ausentes.
Desta maneira, restou consagrada a usucapião coletiva, possível
nos casos envolvendo imóveis localizados em zonas urbanas, que envolvam
famílias de baixa renda, que utilizem o imóvel para moradia, não sendo possível
identificar a área de cada possuidor.
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Em âmbito extrajudicial, mister ressaltar que o Estado do Ceará
proíbe o reconhecimento desta modalidade nesta via (art. 770-C, §4°), enquanto
que o Estado do Rio de Janeiro estabelece só ser possível seu reconhecimento
pela via administrativa quando não for exigida a manifestação do Ministério
Público, situação em que se encontra a usucapião coletiva, por força do art. 12,
§1°, do Estatuto da Cidade.
A usucapião especial indígena está prevista no art. 33 da Lei
n° 6.001/1973.
Art. 33. O índio, integrado ou não, que ocupe
como próprio, por dez anos consecutivos, trecho de
terra inferior a cinquenta hectares, adquirir-lhe-á a
propriedade plena.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica
às terras do domínio da União, ocupadas por grupos
tribais, às áreas reservadas de que trata esta Lei, nem
às terras de propriedade coletiva de grupo tribal.
Vistas as modalidades de usucapião, é importante verificar de
que modo esse instituto pode ser reconhecido.
No âmbito judicial, a ação de usucapião era tratada pelo Código
de Processo Civil de 1973 como um procedimento especial de jurisdição
contenciosa. O novo Código de Processo Civil de 2015, ao revés, não previu
um procedimento especial para esta espécie de ação, referindo-se a ela em dois
artigos, nos arts. 246, §3°, e 259, I:
Art. 246. [...]
§3° Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes
serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por
objeto unidade autônoma de prédio em condomínio,
caso em que tal citação é dispensada.
Art. 259. Serão publicados editais:
I - na ação de usucapião de imóvel;
Como observou Francisco Nobre, por essas duas previsões já se
percebe que a ação de usucapião não é feito de andamento célere nem simples49,
por inúmeras outras razões que não cabe aqui pormenorizar.
NOBRE, Francisco José Barbosa. Manual da usucapião extrajudicial: de acordo com a Lei nº
13.465/2017, incluindo comentários ao Provimento n. 65/2017. 1 ed. Ananideua: Itacaiúnas, 2018. p. 53.
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Fato é que o novo Código de Processo Civil, por meio do art.
1.071, alterou a Lei n. 6.015/1973, que dispõe sobre os registros públicos,
incluindo nesta o art. 216-A, criando a figura do pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião, tendo a seguinte disposição atual:
Art. 216-A. Sem prejuízo da via jurisdicional, é
admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de
usucapião, que será processado diretamente perante o
cartório do registro de imóveis da comarca em que
estiver situado o imóvel usucapiendo, a requerimento
do interessado, representado por advogado, instruído
com:
I - ata notarial lavrada pelo tabelião, atestando o
tempo de posse do requerente e de seus antecessores,
conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o
disposto no art. 384 da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015 (Código de Processo Civil);
II - planta e memorial descritivo assinado por
profissional legalmente habilitado, com prova de
anotação de responsabilidade técnica no respectivo
conselho de fiscalização profissional, e pelos titulares
de direitos registrados ou averbados na matrícula do
imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis
confinantes;
III - certidões negativas dos distribuidores da comarca
da situação do imóvel e do domicílio do requerente;
IV - justo título ou quaisquer outros documentos que
demonstrem a origem, a continuidade, a natureza e o
tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos
e das taxas que incidirem sobre o imóvel.
§ 1° O pedido será autuado pelo registrador,
prorrogando-se o prazo da prenotação até o
acolhimento ou a rejeição do pedido.
§ 2° Se a planta não contiver a assinatura de qualquer
um dos titulares de direitos registrados ou averbados
na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula
dos imóveis confinantes, o titular será notificado
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pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo
correio com aviso de recebimento, para manifestar
consentimento expresso em quinze dias, interpretado
o silêncio como concordância.
§ 3° O oficial de registro de imóveis dará ciência à
União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município,
pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de
títulos e documentos, ou pelo correio com aviso de
recebimento, para que se manifestem, em 15 (quinze)
dias, sobre o pedido.
§ 4° O oficial de registro de imóveis promoverá a
publicação de edital em jornal de grande circulação,
onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente
interessados, que poderão se manifestar em 15
(quinze) dias.
§ 5° Para a elucidação de qualquer ponto de dúvida,
poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo
oficial de registro de imóveis.
§ 6° Transcorrido o prazo de que trata o § 4o deste
artigo, sem pendência de diligências na forma
do § 5o deste artigo e achando-se em ordem a
documentação, o oficial de registro de imóveis
registrará a aquisição do imóvel com as descrições
apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula,
se for o caso.
§ 7° Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar
o procedimento de dúvida, nos termos desta Lei.
§ 8° Ao final das diligências, se a documentação não
estiver em ordem, o oficial de registro de imóveis
rejeitará o pedido.
§ 9° A rejeição do pedido extrajudicial não impede o
ajuizamento de ação de usucapião.
§ 10. Em caso de impugnação do pedido de
reconhecimento
extrajudicial
de
usucapião,
apresentada por qualquer um dos titulares de direito
reais e de outros direitos registrados ou averbados
na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula
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dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos
ou por algum terceiro interessado, o oficial de registro
de imóveis remeterá os autos ao juízo competente
da comarca da situação do imóvel, cabendo ao
requerente emendar a petição inicial para adequá-la
ao procedimento comum.
§ 11. No caso de o imóvel usucapiendo ser unidade
autônoma de condomínio edilício, fica dispensado
consentimento dos titulares de direitos reais e outros
direitos registrados ou averbados na matrícula dos
imóveis confinantes e bastará a notificação do síndico
para se manifestar na forma do § 2o deste artigo.
§ 12. Se o imóvel confinante contiver um condomínio
edilício, bastará a notificação do síndico para o efeito
do § 2o deste artigo, dispensada a notificação de todos
os condôminos.
§ 13. Para efeito do § 2o deste artigo, caso não seja
encontrado o notificando ou caso ele esteja em lugar
incerto ou não sabido, tal fato será certificado pelo
registrador, que deverá promover a sua notificação por
edital mediante publicação, por duas vezes, em jornal
local de grande circulação, pelo prazo de quinze dias
cada um, interpretado o silêncio do notificando como
concordância.
§ 14. Regulamento do órgão jurisdicional competente
para a correição das serventias poderá autorizar a
publicação do edital em meio eletrônico, caso em
que ficará dispensada a publicação em jornais de
grande circulação.
§ 15. No caso de ausência ou insuficiência dos
documentos de que trata o inciso IV do caput deste
artigo, a posse e os demais dados necessários poderão
ser comprovados em procedimento de justificação
administrativa perante a serventia extrajudicial,
que obedecerá, no que couber, ao disposto no § 5º
do art. 381 e ao rito previsto nos arts. 382 e 383
da Lei no 13.105, de 16 março de 2015 (Código de
Processo Civil).50
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Vale registrar que o art. 216-A da Lei 6.015/1973 já foi objeto
de alteração posterior pelo art. 7o, da Lei n. 13.465/2017. Dentre as alterações
implementadas pela Lei n. 13.465/2017 está o §2º que diz “se a planta não contiver
a assinatura de qualquer um dos titulares de direitos registrados ou averbados
na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes, o
titular será notificado pelo registrador competente, pessoalmente ou pelo correio
com aviso de recebimento, para manifestar consentimento expresso em quinze
dias, interpretado o silêncio como concordância” (grifos nossos).
Em razão disso, alguns autores já se pronunciaram aduzindo a
inconstitucionalidade da supracitada lei, como é o caso de Artur César de Souza
que alega, em apertada síntese, que a supressão da exigência da concordância
expressa da vontade do proprietário do imóvel ofende o art. 5, LIV, da
Constituição Federal, posto que o proprietário seria privado de seus bens sem o
devido processo legal51.
Para chegar a esta conclusão Artur César de Souza entende que a
expressão “devido processo legal” estaria restrita ao processo jurisdicional, não
abarcando o processo administrativo, no qual estaria incluindo o procedimento
extrajudicial previsto na referida lei para a usucapião administrativa.
Data a vênia, refuta-se esta ideia. O inciso LIV do art. 5º da
Constituição Federal prevê que “ninguém será privado da liberdade ou de seus
bens sem o devido processo legal”. A locução “devido processo legal” corresponde
à tradução para o português da expressão inglesa “due process of law”.
De acordo com Fredie Didier Júnior, law significa Direito,
e não lei (statute law). A observação é importante na medida em que o
processo há de estar em conformidade com o Direito como um todo, e não
apenas em consonância com a lei. Fredie Didier entende que na expressão está
compreendido também o processo administrativo:
Processo é método de exercício de poder normativo. As normas
jurídicas são produzidas após um processo (conjunto de atos organizados para
a produção de um ato final). As leis, após o processo legislativo; as normas
administrativas, após um processo administrativo; as normas individualizadas
jurisdicionais, enfim, após um processo jurisdicional. Nenhuma norma jurídica
pode ser produzida sem a observância do devido processo legal. (...)
Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm>. Acesso em: 15 mar 18.
SOUZA, Artur César de. Usucapião administrativa e a inconstitucionalidade da Lei
13.465/2017. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2018-mar-28/artur-cesar-souzausucapiao-administrativa-lei-134652017>. Acesso em: 05 set 18.
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O devido processo legal é uma garantia contra o exercício
abusivo do poder, qualquer poder. Pode-se falar, também, em normas jurídicas
particulares, criadas pelos indivíduos a partir do exercício de seu poder de
autorregramento, direito fundamental conteúdo do direito à liberdade. Neste
sentido, exige-se também o respeito ao devido processo legal no âmbito das
relações particulares52.
Percebe-se, portanto, que a Lei não ofende a norma constitucional,
na medida em que não permite a privação do bem sem o devido processo
administrativo previsto em lei para a usucapião extrajudicial, com todos os
requisitos e condições que lhes são característicos.
Esclarecida a questão, é possível verificar na Lei n. 13.465/2017,
que o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião é processado
diretamente perante o cartório do registro de imóveis da comarca em que estiver
situado o imóvel usucapiendo.
Dito isto, necessário explanar finalmente que, com a
aprovação do Projeto de Lei objeto de análise neste trabalho, todos os prazos
de aquisição, tanto para a propriedade imobiliária, quanto para a propriedade
mobiliária, serão suspensos a partir da vigência da referida lei até o dia
30 de outubro de 2020.
Isso significa dizer que, a partir da vigência da Lei, os prazos
que estavam em curso serão paralisados e voltarão a correr a partir do dia
30 de outubro de 2020.

DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil,
parte geral e processo de conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2017. p. 76.
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ART. 11 - DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS

VETADO
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ART. 12 – ASSEMBLEIA CONDOMINIAL
Carlos Eduardo Rocha Mezzadri
Flávia Jeane Ferrari
André Lipp Pinto Basto Lupi
Artigo 12. A assembleia condominial, inclusive para os fins dos arts.
1.349 e 1.350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer, em
caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso
em que a manifestação de vontade de cada condômino por esse meio será
equiparada, para todos os efeitos jurídicos, à sua assinatura presencial.
Parágrafo único: Não sendo possível a realização de assembleia condominial
na forma prevista no caput, os mandatos de síndico vencidos a partir de 20
de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020.
Comentários:
O artigo em comento prevê a possibilidade de realização, por
meios virtuais, de assembleias condominiais, inclusive para fins dos artigos
1.349 e 1.350 do Código Civil.
O artigo 1.349 prevê que a assembleia convocada para o fim
estabelecido no § 2ª do artigo 1.348 (transferência total ou parcial dos poderes
de representação ou funções administrativas) poderá pelo voto da maioria
absoluta dos membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não
prestar contas ou administrar convenientemente o condomínio.
Já o artigo 1.350 prevê a convocação anual de assembleia dos
condôminos, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos
condôminos e a prestação de contas e, eventualmente, eleição do substituto
e alteração do regimento interno.
Ou seja, o dispositivo prevê que tanto a reunião quanto a votação
poderão ocorrer de forma virtual, providência que evita a reunião presencial
e consequente aglomeração de pessoas.
“Contudo, considerando situações extremas, até
porque em muitas localidades brasileiras, ainda é
possível realizar as reuniões conforme estabelecido
na convenção, tendo em vista que sequer há casos
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notificados de infecção pela COVID-19. Mesmo
assim, por cautela e em razão da urgência eventual,
é possível a realização de reuniões por meios
eletrônicos, com a ressalva da excepcionalidade da
forma, depois referendados durante a reunião.”53
Importante observar que a Lei se refere à aplicação “em
caráter emergencial”, de sorte que se pode argumentar que a assembleia
virtual fica condicionada a assuntos urgentes. Tal imprecisão pode fomentar
questionamentos futuros sobre a real necessidade de realização do ato virtual.
Salvo melhor juízo, a inserção é desnecessária e pode gerar conflito, até
mesmo porque não é totalmente nova a realização de assembleias ao menos
parcialmente virtuais.
Outro ponto que merece atenção é que o projeto não prevê a
forma que os condôminos iriam confirmar sua identidade de forma inequívoca.
A falta de identificação inconteste do condômino também
é capaz de gerar futuros questionamentos, sendo que a inserção de regra de
identificação dos participantes do ato virtual evitaria transtornos posteriores.
Seria mais seguro estipular que a participação virtual equipara-se à presencial,
desde que o condômino seja identificado de maneira inequívoca, seja por
recursos de áudio e vídeo, ou outro meio, como por exemplo certificado digital.
Vide, a respeito, os comentários feitos ao artigo 15 do RJET, nesta publicação,
inclusive as referências à normativa do DREI, cujas orientações poderiam ser
aplicadas, por analogia, às reuniões condominiais.
Por fim, o texto estipula que a manifestação de vontade de cada
condômino, pelo meio virtual, será equiparada, para todos os efeitos jurídicos,
à sua assinatura presencial.
O parágrafo único dispõe, finalmente, que na impossibilidade
de realização de assembleia, os mandatos dos síndicos vencidos a partir de 20
de março de 2020, prorrogam-se até 30 de outubro de 2020.
Tal medida foi analisada para evitar reuniões de condomínios
tendo em vista as aglomerações, sendo somente uma prorrogação dos mandatos
dos síndicos, pelo prazo de sete meses, de caráter emergencial.
BRITO, Rodrigo Toscano de; GOMIDE, Alexandre Junqueira. O impacto do coronavírus nos
condomínios edilícios: Assembleias e limitações ao direito de uso à propriedade. Disponível em:
<https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-edilicias/322683/o-impacto-do-coronavirusnos-condominios-edilicios-assembleias-e-limitacoes-ao-direito-de-uso-a-propriedade>. Acesso
em 10 abril 2020.
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Cabe salientar que antes do Covid-19, as reuniões de condomínios
menores eram geralmente feitas em salões de festas ou espaços abertos,
atualmente podem ter outra alternativa aos que não possuem acesso a tecnologia
para as reuniões virtuais, sendo possível as reuniões serem realizadas ao ar
livre, com o distanciamento adequado, ou, ainda, feitas semi presencialmente,
com síndico e assessores na sala física, com a distância adequada e o uso das
máscaras, e os condôminos votando pela internet ou enviando voto por escrito.
A medida não destoa do que foi facultado às entidades
personificadas por força da Medida Provisória n. 931/2020, de modo que se
trata de providência necessária para evitar que bancos,54 por exemplo, recusem
ao síndico os poderes para movimentação financeira, sob justificativa (plausível,
se não houvesse agora a Lei), de cessação do mandato.

Para sociedades anônimas fechadas: Artigo 1o, § 2º Os prazos de gestão ou de atuação dos
administradores, dos membros do conselho fiscal e de comitês estatutários ficam prorrogados
até a realização da assembleia geral ordinária nos termos do disposto no caput ou até que ocorra
a reunião do conselho de administração, conforme o caso. Disposição idêntica é dirigida às
sociedades limitadas (artigo 4o, § 2º) e cooperativas (artigo 5o único)

54
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ART. 13 – PRESTAÇÃO DE CONTAS
Beathrys Ricci Emerich
Flávia Jeane Ferrari
Art. 13. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação
de contas regular de seus atos de administração.
Comentários:
Vislumbra-se sem maior dificuldade que o interesse do legislador
ao inserir o artigo 13 acima transcrito tenha sido o de ratificar o dever do síndico
e reforçar que o momento da Pandemia que a sociedade passa não justifica o
cometimento de excessos em nome do estado de Pandemia da COVID-19.
Causa certa estranheza a redação do artigo 13 da presente Lei,
considerando o disposto no inciso VIII, do art. 1.348, do Código Civil Brasileiro
já determina o dever do síndico de: “prestar contas à assembleia, anualmente e
quando exigidas”.
O descumprimento de qualquer dos seus deveres, incluindo-se a
prestação de contas, é causa para destituição, conforme já previsto no art. 1.349
do Código Civil:
“Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada
para o fim estabelecido no § 2º do artigo antecedente,
poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros,
destituir o síndico que praticar irregularidades, não
prestar contas, ou não administrar convenientemente
o condomínio.”
Vale notar que o poder para destituição do síndico é da
Assembleia. A prestação de contas, porém, é noção mais ampla do que a
apresentação das demonstrações financeiras com parecer do conselho fiscal
e relatório da administração, materiais usualmente preparados, em analogia
às regras das sociedades empresárias. Essa apresentação formal há de ser
feita anualmente à assembleia. Entretanto, podem ser necessárias exposições
específicas do período de pandemia, como, por exemplo, quais as medidas
adotadas para fiscalizar o cumprimento das regras estipuladas com fundamento
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no artigo 11 supra ou o impacto financeiro da inadimplência ou de medidas de
contenção de despesas que tenham sido requeridas ao síndico.
Assim, embora por lógica a prestação de contas anual tenha sido
diferida até a data em que se faça a assembleia ordinária para tomada de contas
e eleição de síndico, não se pode dizer o mesmo da prestação extraordinária,
a qual pode ser requerida a qualquer tempo e cuja infração, se não sanada em
tempo hábil, poderia induzir a uma convocação para destituição do síndico.
Vale notar, ainda, que há enorme disparidade no tamanho dos
condomínios no País. Há pequenos condomínios residenciais, com quatro ou
cinco condôminos, como outros com mais de duas mil unidades,55 e com receitas
superiores a muitos municípios.56 Certas obras emergenciais em condomínios
desse porte podem exigir recursos de alto vulto, sendo absolutamente
compreensível a exigência de prestação de contas, mesmo durante a pandemia.
A assembleia para destituição pode ser convocada durante
o interregno de vigência do RJET, observando o disposto no artigo 12, que
expressamente refere à hipótese do artigo 1.349.

https://www.sindiconet.com.br/tiraduvidas/9/diversos/29839/qual-o-maior-condominiodo-brasil.
56
https://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,residencial-tem-receita-maior-que-a-de-591cidades,233647. O condomínio referido na notícia teria receita superior a 591 municípios.
55

74

COMENTÁRIOS AO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET)

ART. 14 - DO REGIME CONCORRENCIAL
Tatiana Valesca Vroblewski
Art. 14. Ficam sem eficácia os incisos XV e XVII do §3º do art. 36 e o
inciso IV do art. 90 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, em
relação a todos os atos praticados e com vigência de 20 de março de 2020
até 30 de outubro de 2020 ou enquanto durar o estado de calamidade
pública reconhecido pelo Decreto Legislativo n.6, de 20 de março de 2020.
§ 1° Na apreciação, pelo órgão competente, das demais infrações previstas
no art. 36 da Lei nº 12.529, de 30 de novembro de 2011, caso praticadas a
partir de 20 de março de 2020, e enquanto durar o estado de calamidade
pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março
de 2020, deverão ser consideradas as circunstâncias extraordinárias
decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19).
§ 2° A suspensão da aplicação do inciso IV do art. 90 da Lei nº 12.529,
de 30 de novembro de 2011, referida no caput, não afasta a possibilidade
de análise posterior do ato de concentração ou de apuração de infração
à ordem econômica, na forma do art. 36 da Lei nº 12.529, de 2011, dos
acordos que não forem necessários ao combate ou à mitigação das
consequências decorrentes da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Comentários:
Com o escopo de proteger as atividades econômicas, visivelmente
impactadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus (Covid- 19) e alinhada
aos critérios ínsitos de emergência e transitoriedade, a Lei do RJET dispõe
no Capítulo IX sobre o Regime Concorrencial, determinando a suspensão da
aplicação de artigos relacionados à prática de ilícitos concorrenciais e de atos
de concentração neste atual momento.
E neste panorama, considerando que a defesa da competitividade
é salutar à sustentabilidade dos mercados, mas que as consequências da
pandemia já apontam para uma crise econômica global sem precedentes, o
art. 14 e seus respectivos parágrafos excepcionam o regramento jurídico da
concorrência, trazendo as medidas comentadas a seguir:
Ao tratar da ordem econômica e financeira, a Constituição
Federal declara no art. 170 ser fundada na valorização do trabalho humano
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e na iniciativa privada, consagrando os princípios gerais da atividade econômica
em seus incisos, dentre eles a livre concorrência (IV).
Como a livre concorrência decorre da liberdade de iniciativa, o
art. 173, § 4º da Constituição complementa o mencionado dispositivo com intuito
de preservá-la como princípio de ordem econômica em face da concentração
capitalista, ao prever que “a lei reprimirá o abuso do poder econômico que
vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento
arbitrário dos lucros” (Nota de rodapé. SILVA, José Afonso da. Curso de Direito
Constitucional Positivo. 24 ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 795).
Para José Afonso da Silva, a Constituição reconhece e aceita o
poder econômico, mas se este for utilizado com abusos ou divorciado dos fins
sociais, será imperiosa a intervenção estatal para a contenção destes atos (Nota
de rodapé. Idem, ibidem).
André Ramos Tavares pondera que a ordem econômica
corresponde à “expressão de um certo arranjo econômico, dentro de um
específico sistema econômico, preordenado juridicamente”.57
No sistema capitalista, como as empresas atuam na produção e
distribuição de bens ou serviços almejando a eficiência lucrativa, o controle
estatal busca preservar a função social da empresa e evitar a prática de abusos
na execução de atividades econômicas.58
A respeito do intervencionismo econômico, Ludwig Von Mises
pondera que a medidas que não priorizem o lucro paralisam o mercado e que
“Podem até, num primeiro momento, dar origem a uma expansão artificial da
economia, mas trazem na sua esteira uma inevitável depressão. A economia de
mercado vira um caos”59
Para o cumprimento do disposto no art. 173, §4º da Constituição,
foi instituída a Nova Lei Antitruste Brasileira (Lei nº 12.529/11), em substituição
à Lei nº 8.884/94 e que estrutura o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência
mediante disposições referentes à prevenção e repressão de infrações contra a
ordem econômica.
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE
(autarquia federal) corresponde ao principal órgão do sistema antitruste, assistido
TAVARES, André Ramos. Direito Constitucional Econômico. 2.ed.rev.e atual. São Paulo:
Método, 2006. p. 81.
58
COMPARATO, Fábio Konder Comparato. Estado, Empresa e Função Social. RT/Fasc.Civ. Ano
85, v.732, out.1996, p. 45.
59
MISES, von Ludwig. Intervencionismo, uma Análise Econômica. São Paulo: Instituto Ludwig
von Mises Brasil, 2010, p. 102.
57
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pela Secretaria de Acompanhamento Econômico- SEAE, que atuam de forma
preventiva, repressiva e educativa com fins de assegurar a livre concorrência.
Na divisão das funções, compete ao CADE, de forma exclusiva
o controle prévio das concentrações das operações e de forma concorrente, a
repressão das condutas anticompetitivas e a advocacia de concorrência, com
destaque que esta última função é preferencialmente exercida pela SEAE.
Um dos desafios do legislador e dos operadores do direito é
garantir o primado pela segurança jurídica, que visa a estabilidade das relações
jurídicas e a proteção à confiança, onde se presume a boa-fé das partes.
E neste contexto extraordinário de pandemia, em que se torna
necessária a intervenção estatal temporária e urgente, o aspecto concorrencial
reflete diretamente no âmbito financeiro empresarial, que atingido a nível macro
e global, traz imensuráveis dificuldades no que diz respeito à calculabilidade e
previsibilidade inerentes ao mercado e às relações jurídicas de toda a sociedade.
Na análise dos fundamentos que embasam o pedido de suspensão
de sanções no regime concorrencial, depreende-se a preocupação de se evitar
um oportunismo no mercado empresarial e concomitantemente, possibilitar a
união de empresas para alavancar a economia.
O caput do art. 14 retira a eficácia de três situações previstas na
Lei nº 12.529/11 relativamente aos atos praticados que poderiam caracterizar
infrações concorrenciais, durante o período de 20 de março de 2020 até 30 de
outubro de 2020 ou enquanto durar o estado de calamidade pública prevista no
Decreto Legislativo nº 6/2020.
As duas primeiras hipóteses - incisos XV e XVII do § 3º do art.
36 - estão inseridas no Capítulo II que tutela as infrações da ordem econômica,
com a ressalva de que a responsabilidade pela prática destes atos é objetiva e o
mero potencial de trazer efeitos divorciados do princípio da livre concorrência
já é suficiente para o reconhecimento de infração.
Desta forma, a primeira situação se caracteriza pela venda ou
prestação de serviços injustificadamente abaixo do preço de custo (inciso XV)
e a segunda, pela cessação parcial ou total das atividades da empresa sem justa
causa comprovada (XVII).
O inciso XV trata de prática de preço predatório, caracterizado
por conduta dolosa de prejuízo aos concorrentes, para após sua saída do mercado,
praticar preços em ambiente monopolista. Sobre a figura, porém, como dizem
abalizados doutrinadores,
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“sempre se fala muito se acusa, mas pouco se
condena. Em razão disso, anos atrás deixou de
ser algo explorado, inclusive pelas autoridades
concorrenciais. Por isso, o inciso é forte candidato à
derrogação, de lege ferenda , posto sua configuração,
como conduta de efeitos concorrenciais, se aprochega
do cerebrino, embora possível em tese. Demonstra-o
a larga experiência pretoriana do Cade. Desconhecese, na História do Conselho, condenação em casos de
preços predatórios.”60
Com efeito, há grande dificuldade na diferenciação de preço
predatório e de condutas altamente competitivas com intuito de beneficiar os
consumidores, e a respeito do tema, a Portaria da Secretaria de Acompanhamento
Econômico (SEAE) nº 70/2002 traz um guia para a identificação destas infrações
concorrenciais em 5 (cinco) etapas, intituladas de “cenários” e apenas neste
último poderá ser reconhecida a existência das práticas e aplicação de sanção.
Carlos Ragazzo destaca justamente que a mera comparação
entre preço e custo, que de acordo com a Portaria seria o último critério a ser
avaliado, poderia acarretar um entendimento equivocado, motivo pelo qual é
imprescindível a análise das condições estruturais do mercado afetado.61
Quanto à cessação, a doutrina especializada já se posicionou
contrariamente a essa figura, não vislumbrando razão de ser para a proibição de
cessação da atividade, matéria que caberia ao alvitre do empresário. Tolher essa
liberdade de encerrar a empresa afronta o princípio constitucional da liberdade
de iniciativa.62 Talvez justamente por essa razão, a jurisprudência recente do
CADE não conhece casos de aplicação desse dispositivo.
FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga; BAGNOLI, Vicente. Tratado de Direito Empresarial
(coord. Modesto Carvalhosa). V. 7, São Paulo, Thompson Reuters, 2018, p. 1851 (e-book)
61
RAGAZZO, Carlos Emmanuel Joppert.” Viaje por R$ 50,00”: Promoção ou Preço Predatório? A
Revolução Antitruste no Brasil 2: A Teoria Econômica Aplicada a Casos Concretos. Ed. Singular,
2008, p. 12.
62
FRANCESCHINI, José Inácio Gonzaga; BAGNOLI, Vicente. Tratado de Direito Empresarial
(coord. Modesto Carvalhosa). V. 7, São Paulo, Thompson Reuters, 2018, p. 1851 (e-book) “O
dispositivo é igualmente anacrônico, fruto de época de severa intervenção do Estado na Economia
e, em sua letra, parece ser nitidamente inconstitucional, posto aparentemente confrontar
diretamente com o princípio da livre iniciativa consagrada na cláusula pétrea, fundamento da
República, do art. 1.º, inc. IV.”
60
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Ainda assim, é bem verdade que em tempos de pandemia surgem
diversas cogitações num ambiente de enorme insegurança em todos os aspectos,
além da insegurança jurídica. Por isso, vem bem o dispositivo do RJET para
evitar que ademais de todos os riscos que caem sobre o empresário decorrentes
da desmobilização do quadro de funcionários, restituição de equipamentos em
leasing e locação, negociação com fornecedores e clientes, houvesse ainda
quem quisesse aplicar-lhe penalidade de Direito Econômico, por supostos
efeitos sobre a concorrência num ambiente economicamente atípico.
Já o terceiro caso, refere-se à suspensão do inciso IV do art. 90
da Lei Antitruste, previsto no Capítulo I- Dos Atos de Concentração, inserido no
Título VII (Do Controle de Concentrações), quando 2 (duas) ou mais empresas
celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture.
Frisa-se que o art. 88 determina que o CADE é responsável pela
análise dos atos de concentração econômica, observados os critérios valorativos
de operações com potencial de macular a livre concorrência e causar prejuízos
aos consumidores.
A Lei Antitruste adotou o procedimento de análise das operações
relativas aos atos de concentração nos moldes de sistemas internacionais
e portanto, atuação do CADE é preventiva (§ 2º, art. 88), sendo este órgão
responsável pelo controle de operações que possam causar prejuízo à
concorrência ou à coletividade.
Em continuidade, o § 1º se reporta às “demais infrações previstas
no art. 36”, que se apreciadas pelo órgão competente, serão sopesadas as
circunstâncias decorrentes da pandemia do Covid-19.
Embora a Lei não determine a suspensão das demais infrações
elencadas no referido artigo, destacou que situações a serem decididas
pelo órgão competente, ou seja, se questionadas no âmbito administrativo
ou mesmo na esfera judicial em razão do princípio da inafastabilidade
da jurisdição (art. 5º, XXXV da CF), serão julgadas as circunstâncias
extraordinárias causadas pela pandemia àquela situação em discussão;
contudo não restou esclarecido se seriam afastadas as aplicações das sanções
ou se estas seriam atenuadas, deixando em aberto esta questão, que deverá
ser suprida pela hermenêutica jurisprudencial.
Por seu turno, o § 2º ressalta que, não obstante a suspensão
da aplicação do inciso IV do art. 90, em que as operações de atos de
concentração econômica- contratos associativos, consórcios e joint ventures
– não se submeterão à análise prévia do CADE neste período, estes poderão
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ser analisados ainda que em momento posterior e também, poder-se-á constatar
infrações à ordem econômica, consoante previsão do art. 36 da Lei Antitruste.
Com relação às hipóteses de notificação de contratos associativos
a que se refere o art. 90 da Lei nº 12.529/11, a Resolução nº 17/16 do CADE
prevê, em seu art. 2º e incisos I e II que são considerados contratos associativos
aqueles com duração igual ou superior a 2 (dois) anos que estabeleçam
empreendimento comum para exploração de atividade econômica, desde que
compartilhados os riscos e que os contratantes sejam concorrentes no mercado.
O critério temporal foi adotado pelo CADE em razão das próprias
experiências, pois “ainda que contratos inferiores a dois anos possam ser admitidos
como de longa duração por algum critério, eles raramente têm o objetivo e a
potencialidade de estabelecer alterações significativas de estrutura econômica”63
Como mencionado, a análise prévia do CADE tem papel
na preservação do direito de concorrência, uma vez que não se restringe à
análise da concorrência horizontal (entre concorrentes), mas também aprecia
a concorrência vertical (entre empresas das diversas etapas produtivas) que
poderão acarretar impactos na economia. Deste modo, com a supressão desta
fase, ainda que de forma excepcional, poderão surgir associações de empresas
que afetarão as estruturas da livre concorrência, podendo até suprimi-las.
Já se presenciava a dinamicidade de atuação no regime
concorrencial, característica afeta ao ambiente empresarial, o que, diante do
advento da norma em exame, trará à tona o enfrentamento de situações complexas
oriundas da imprecisão legislativa, o que inevitavelmente abrangerá atos jurídicos
firmados pelas empresas e contratos com terceiros de boa-fé neste ínterim.
Por fim, o § 3º dispõe quanto à interrupção dos efeitos dos atos
praticados ou interpretados de acordo com esta Lei, prevista para 30 de outubro
de 2020; e mesmo que definidas as situações tuteladas, os atos praticados neste
período poderão surtir efeitos mais longos, restando à hermenêutica jurídica a
resolução destes possíveis conflitos.
Caberá à jurisprudência a tarefa de propiciar harmonia e
estabilidade jurídica para os casos que, de alguma forma, se enquadrarem nas
hipóteses da norma objeto de estudo. Tal função harmonizadora é primordial
para evitar o risco de que a Lei do RJET traga outros problemas para o mercado
além daqueles que motivaram a sua edição.
LOURES, Júlia Marsola. Contratos Associativos: do desafio conceitual à dificuldade de
enquadramento pelo CADE. In: MACEDO, Agnes et al. (Org.) Mulheres no antitruste. São Paulo:
Editora Singular, 2018, p. 28.
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ART. 15 – DIREITO DE FAMÍLIA
Giseli Cristina do Rosário Vilela da Silveira Consalter Kauche
João Eduardo Demathé
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art. 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia,
prevista no art. 528, §3° e seguintes do Código de Processo Civil, deverá
ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo
da exigibilidade das respectivas obrigações.
Comentários:
O artigo acima citado da Lei recém-aprovada em razão da
pandemia do novo coronavírus, trata de casos relativos à prisão civil por dívida
alimentícia, hipótese prevista no artigo 528, §3º e seguintes do Código de
Processo Civil. Em referência:
Art. 528 - CPC. No cumprimento de sentença que
condene ao pagamento de prestação alimentícia ou
de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz,
a requerimento do exequente, mandará intimar o
executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o
débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade
de efetuá-lo.
§ 1º Caso o executado, no prazo referido no caput,
não efetue o pagamento, não prove que o efetuou
ou não apresente justificativa da impossibilidade de
efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento
judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no
art. 517.
§ 2º Somente a comprovação de fato que gere a
impossibilidade absoluta de pagar justificará o
inadimplemento.
§ 3º Se o executado não pagar ou se a justificativa
apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar
protestar o pronunciamento judicial na forma
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do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um)
a 3 (três) meses.
§ 4º A prisão será cumprida em regime fechado,
devendo o preso ficar separado dos presos comuns.
§ 5º O cumprimento da pena não exime o executado
do pagamento das prestações vencidas e vincendas.
§ 6º Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o
cumprimento da ordem de prisão.
§ 7º O débito alimentar que autoriza a prisão civil
do alimentante é o que compreende até as 3 (três)
prestações anteriores ao ajuizamento da execução e
as que se vencerem no curso do processo.
§ 8º O exequente pode optar por promover o
cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos
termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo
III, caso em que não será admissível a prisão do
executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a
concessão de efeito suspensivo à impugnação não
obsta a que o exequente levante mensalmente a
importância da prestação.
§ 9º Além das opções previstas no art. 516, parágrafo
único, o exequente pode promover o cumprimento da
sentença ou decisão que condena ao pagamento de
prestação alimentícia no juízo de seu domicílio.
Vale iniciar esta nota com o registro de Tucci de que durante os
debates do CPC houve uma corrente que defendia a pena em regime domiciliar,
mas que foi vencida. Prevaleceu a posição da corrente que “preconizava a
necessidade de o cumprimento da pena ser em regime fechado, sob pena de se
desprestigiar inteiramente o mecanismo de coerção do devedor.”64
Essa posição mais rígida foi adotada pelo Superior Tribunal de
Justiça em um conjunto de casos, dentre os quais acórdão da lavra do Ministro
Moura Ribeiro, do qual se extrai o seguinte excerto:

CRUZ E TUCCI, Rogério. Questões Processuais Emergentes da Execução da Obrigação
Alimentar. Revista Brasileira da Advocacia, v. 9, p. 141 - 163, Abr - Jun. 2018.
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“5.1. A pretensão de cumprimento da prisão civil
em regime domiciliar, em regra, não encontra abrigo
na jurisprudência desta egrégia Corte Superior, pois
desvirtua a finalidade de compelir o devedor a adimplir
a obrigação alimentar e viola direito fundamental que
tem o alimentado a uma sobrevivência digna.”65
A jurisprudência do STJ parece bastante sólida neste mesmo
entendimento, reconhecendo como exceção a essa proibição de conversão da
prisão para o regime domiciliar nos casos de patologia grave que ponham em
risco a vida do paciente.66
Analisa-se que tal medida foi incluída na Lei aqui comentada
não visou colidir com a jurisprudência do STJ, mas sim reconhecer o estado
de coisa excepcional, tal como fez recente decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) no HC 568.021/CE onde o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino
determina o cumprimento domiciliar de prisão civil por devedores de alimentos.
Transcreve-se abaixo parte do acórdão do HC 568.021/CE.67
Confira-se:
“Diante da excepcionalidade do caso concreto,
acolho o pedido da DPU, determinando o seu
ingresso nos autos na qualidade de impetrante
e determino a extensão dos efeitos da decisão
que deferiu parcialmente a medida liminar para
determinar o cumprimento das prisões civis por
STJ. HC 498.437/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 04/06/2019.
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS.
CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A SUBSTITUIÇÃO.
(...) 2- O propósito recursal é definir apenas se é cabível a substituição da prisão civil por dívida
de alimentos em prisão domiciliar. 3- A prisão civil possui função essencialmente coativa, uma
vez que busca, por meio de uma técnica de coerção, refrear a eventual renitência do devedor
e compeli-lo a adimplir, tempestivamente, a obrigação alimentar. 4- A substituição da prisão
civil por prisão domiciliar é admitida apenas em situações excepcionais, tal como na espécie, em
que o paciente demonstra ter sido acometido por doenças graves - esclerose múltipla, diabetes e
poliartrose - que inspiram cuidados médicos contínuos, sem quais há risco de morte ou de danos
graves à sua saúde e integridade física.
5- Recurso em habeas corpus provido.(STJ. RHC 86.842/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em 17/10/2017).
67
Disponível em: https://www.conjur.com.br/dl/ministro-estende-hc-presos-divida.pdf
65
66
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devedores de alimentos em todo o território nacional,
excepcionalmente, em regime domiciliar.”
Tal decisão inovadora provém, em realidade, da Recomendação
nº 62 do Conselho Nacional de Justiça,68 que em seu art. 6º recomenda que
os magistrados “considerem” determinar a prisão domiciliar para devedores
de alimentos, com o intuito de minimizar riscos de contaminação com
o novo coronavírus.
O art. 6º da recomendação do CNJ leciona que:
“Recomendar aos magistrados com competência cível
que considerem a colocação em prisão domiciliar das
pessoas presas por dívida alimentícia, com vistas à
redução dos riscos epidemiológicos e em observância
ao contexto local de disseminação do vírus.”
Percebe-se que o legislador optou por incluir o art. 18 na nova
Lei, em razão de que a Recomendação nº62 do CNJ, tem o condão de aconselhar
apenas. Visualize-se que o próprio art. 6º inicia pelo verbo recomendar. Não há
aqui uma obrigatoriedade em seguir as observações do CNJ.
Observando a necessidade de harmonizar as decisões sobre
o tema, depreende-se que a Lei do RJET preencheu o comando normativo
nesse aspecto, visando acolher integralmente (sobre o assunto em voga) a
recomendação do CNJ, evitar a polemização do tema e evitar a disseminação
do novo Coronavírus (COVID – 19).

Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda % C3 %
A7%C3%A3o.pdf
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ART. 16 – SUCESSÕES
Giseli Cristina do Rosário Vilela da Silveira Consalter Kauche
João Eduardo Demathé
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art. 16. O prazo do art. 611 do Código de Processo Civil para sucessões
abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado
para 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O prazo de 12 meses do art. 611 do Código de Processo
Civil, para que seja ultimado o processo de inventário e de partilha,
caso iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir
da vigência desta Lei até 30 de outubro de 2020.
Comentários:
O presente artigo do RJET preocupa-se em adaptar os prazos do
artigo 611 do Código de Processo Civil à situação emergencial vivida, evitando
prejuízos às partes e/ou desobrigando a execução de atos processuais neste
momento de pandemia.
Primeiramente, importante entender do que trata o artigo
611 do CPC:
Art. 611. O processo de inventário e de partilha deve
ser instaurado dentro de 2 (dois) meses, a contar da
abertura da sucessão, ultimando-se nos 12 (doze)
meses subsequentes, podendo o juiz prorrogar esses
prazos, de ofício ou a requerimento de parte.
Como se vê, o art. 611 do CPC estabelece que o prazo de
instauração do processo de inventário e de partilha se dê em até dois meses
a contar da abertura da sucessão. A par desta afirmação do dispositivo legal,
exsurge a necessidade de se identificar o momento de abertura da sucessão.
De fato, para uma correta compreensão deste dispositivo,
necessário identificar o momento de ‘abertura da sucessão’, bem como
diferenciar os dois prazos de que trata o artigo 611, o de instauração do processo
de inventário e de partilha e o de finalização deste.
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Para o Direito brasileiro, em relação ao momento de abertura da
sucessão adota-se que esta se dá com a morte e que imediatamente com a morte,
transmite-se aos herdeiros e legatários a herança69. Tal forma de transmissão
imediata da herança aos herdeiros e legatários advém do Princípio de Saisine70,
adotado pelo Direito francês desde o século XIII.
Então, o dispositivo do art. 611 do CPC, em sua primeira parte,
impõe o prazo de dois meses a contar do falecimento, para a instauração do
processo de inventário e partilha. Em sua parte final, estabelece o dispositivo
que o processo de inventário e partilha deve ser finalizado em 12 (doze) meses.
Embora não haja penalidade processual ou preclusão em caso de
descumprimento destes prazos, é certo que os Estados da Federação – entidades
a quem cabe tributar a transmissão de bens causa mortis71, estabelecem
penalidade pecuniárias para os casos de inobservância do prazo de instauração
do processo de inventário e partilha, sendo que a constitucionalidade destas
penalidades já foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal72.
O prazo de ultimação ou finalização do inventário é prazo
impróprio e não acarreta preclusão, de modo que o próprio art. 611 já prevê a
dilação deste a requerimento das partes ou por ato de ofício.
Feitas tais considerações, o que estabelece a Lei do RJET, em
seu caput, é que para as sucessões abertas a partir de 01/02/2020, ou seja, para
os falecimentos ocorridos a partir de primeiro de fevereiro do corrente ano,
o prazo de instauração do processo de inventário e partilha passa a ter como
termo inicial a data de 30/10/2020. Ou seja, todos os falecimentos ocorridos a
partir de 01/02/2020, nos limites de alcance temporal desta Lei Emergencial,
terão seu termo inicial para a contagem do prazo de dois meses para instauração
do processo de inventário e partilha de bens dilatado para 30/10/2020.
Com esta alteração, dilatando-se o termo inicial do prazo
de instauração do processo de inventário e de partilha de bens, afastam-se
Código Civil - Art. 1784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros
legítimos e testamentários.
70
“O Princípio da Saisine, corolário da premissa de que inexiste direito sem o respectivo titular,
a herança, compreendida como sendo o acervo de bens, obrigações e direitos, transmite-se, como
um todo, imediata e indistintamente aos herdeiros. Ressalte-se, contudo, que os herdeiros, neste
primeiro momento, imiscuir-se-ão apenas na posse indireta dos bens transmitidos. A posse direta
ficará a cargo de quem detém a posse de fato dos bens deixados pelo de cujus ou do inventariante,
a depender da existência ou não de inventário aberto.” STJ REsp 1.125.510/RS de 06/10/2011.
71
CRFB/88 - Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos.
72
Súmula 542 STF: “não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-membro, como sanção
pelo retardamento do início ou da ultimação do inventário”
69

86

COMENTÁRIOS AO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET)

as penalidades tributárias relativas ao Imposto de Transmissão Causa Mortis
neste período, uma vez que a figura da mora ou da inércia no atendimento da
obrigação legal de instauração do processo de inventário desaparece na medida
em que o prazo para início do cumprimento da obrigação (instauração do
processo de inventário) é modificado.
Porém, vale observar que a legislação estadual detém a
competência constitucional sobre o tributo, de modo que o raciocínio subjacente
à Lei do RJET é válido quando a legislação estadual vincule a penalidade à
abertura do processo no prazo legal,73 pois se ela estipular prazos próprios,74
ainda que coincidentes com o prazo legal para abertura do inventário, entendese que o Estado precisará adaptar a legislação, sob pena de as autoridades
fazendárias não terem fundamento legal para deixarem de aplicar a penalidade.
No mesmo sentido é a disposição do parágrafo único, que trata
sobre o prazo de ultimação do processo de inventário e partilha de bens, para os
processos iniciados antes de 01/02/2020. Pelo disposto no parágrafo único, os
processos de inventário e partilha iniciados antes de 01/02/2020 têm o prazo de
conclusão (de 12 meses) suspenso pelo período correspondente a 01/02/2020
e 30/10/2020, recomeçando a fluência, portanto, do prazo de ultimação do
inventário, após 30/10/2020.
Importante destacar que a opção do legislador pela suspensão
e não pela interrupção da fluência dos prazos, no que se refere aos processos
de inventário, implica em importante diferença prática, pois a suspensão da
fluência do prazo não afeta a parcela já transcorrida do tempo e respectivo
prazo, ou seja, após 30/10/2020 o prazo retomará sua fluência a partir de onde
teve sua contagem interrompida. Tivesse o legislador optado pela interrupção
de tal prazo, após 30/10/2020 o prazo retomaria sua fluência ab initio.
Neste sentido, a Lei 13.136 de Santa Catarina: “Art. 13. Fica sujeito à multa:I - de vinte por cento
do valor do imposto, aquele que deixar de: a) abrir, dentro de prazo legal, processo de inventário
ou partilha;” Também a legislação de São Paulo (Lei 10.705): “Artigo 21 - O descumprimento das
obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre Transmissão “Causa
Mortis” e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCMD, fica sujeito às seguintes penalidades:
I - no inventário e arrolamento que não for requerido dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da
abertura da sucessão, o imposto será calculado com acréscimo de multa equivalente a 10% (dez
por cento) do valor do imposto; se o atraso exceder a 180 (cento e oitenta) dias, a multa será de
20% (vinte por cento);”
74
Como exemplo, vide a Lei n. 59 de Roraima, que traz como termo inicial para cômputo da
penalidade a data do óbito: “Art. 87. Será aplicada a multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor
do imposto “causa mortis” quando o inventário ou arrolamento não for aberto no prazo de até 60
(sessenta) dias após o óbito.”
73
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Em relação ao prazo de abertura da sucessão a opção legislativa
foi pela interrupção, pois ao projetar a data de início da fluência do prazo para
momento futuro, está o Legislador impondo o início da contagem do prazo
a partir daquela data.
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ART. 17 - MOBILIDADE URBANA

VETADO
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ARTIGO 18 - TÁXI

VETADO
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ARTIGO 19 - NORMAS DE TRÂNSITO

VETADO
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ART. 20 - A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO
DE DADOS PESSOAIS
Letícia Mulinari Gnoatton
Gabriela Marques de Almeida
“Art. 20. O caput do art. 65 da Lei no 13.709, de 14 de agosto de 2018,
passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 1-A:
“Art. 65 1-A — dia 10 de agosto de 2021, quanto aos arts. 52, 53 e 54;”
Comentários:
Conforme abordado neste livro, as medidas de contenção da
pandemia do coronavírus geram efeitos nas mais diversas esferas jurídicas. Com
relação à matéria de proteção de dados pessoais, seus efeitos estão vinculados
ao fato da pandemia chegar ao Brasil meses antes da entrada em vigor da Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018) e da inexistência
de clareza com relação à forma pela qual o governo Brasileiro explora a base
de dados dos residentes brasileiros para conter a transmissão da doença.
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais brasileira (“LGPD”),
primeira legislação especificamente sobre a matéria no Brasil, efetiva os
direitos constitucionais à privacidade e aos dados. A lei foi influenciada pelos
standards internacionais em matéria de proteção de dados pessoais, estabelecidos
principalmente pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu75, que, não
por coincidência, entrou em vigor meses antes da promulgação da lei brasileira.
Ressalva-se que a matéria deve ser tratada com cautela no Brasil,
considerando a novidade do tema para o meio jurídico e empresarial, quando
comparada com a experiência de outros países, que já regulamentam a matéria
há vários anos, a exemplo da União Europeia que editou a Diretiva 46 sobre
a matéria em 1995.
A redação inicial da LGPD previa no artigo 55 a criação da
Autoridade Nacional de Proteção de Dados (“ANPD”), artigo que sofreu
veto presidencial sob a alegação de vício de competência76. Assim, a lei foi
CARVALHO, Gisele Primo; PEDRINI, Tainá Fernanda. Direito à Privacidade na Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais. Revista da Esmesc, Florianópolis, v. 26, n. 32, p. 363-382, 2019.
76
IDEC.Governo sanciona lei de proteção de dados pessoais: para Idec, vetos a pontos centrais da
legislação, como o de criação de uma autoridade fiscalizadora, fragiliza a norma. 2018. Disponível
75
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promulgada em 18/08/2018, sem a existência de clareza com relação aos
meios de coercibilidade de suas disposições. A criação da referida Autoridade
ocorreria apenas em 27/12/2018 através da Medida Provisória nº 869/18, que
foi posteriormente convertida em lei.
A promulgação da LGPD gerou movimentação no meio
jurídico e empresarial, iniciaram os debates sobre o assunto e começaram a
ser articuladas as medidas necessárias para o cumprimento de suas disposições
pelas instituições públicas e privadas que tratam dados pessoais. A preocupação
com relação ao cumprimento de suas disposições decorre principalmente da
estipulação de multas de até 2% (dois por cento) do faturamento anual da
empresa no Brasil, limitadas a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)
por infração7778.
A legislação em questão possui alto grau de proteção de dados
pessoais, questão que até então não carecia de maior atenção do mercado
brasileiro, ensejando a necessidade de reestruturação de procedimento e da
organização interna de diversas empresas.
A LGPD previa que a entrada em vigor da legislação ocorreria
dentro do prazo de 18 (dezoito) meses, prazo este que foi prorrogado no mesmo
ano pela MP nº 869/18 para 24 (vinte quatro) meses, contados da promulgação
lei, encerrando-se em outubro de 2020.
Entretanto, no final de 2019 já se discutia a necessidade de uma
nova prorrogação da entrada em vigor da referida lei, estando em andamento
projeto de lei para a prorrogação da entrada em vigor da LGPD (PL 5.762/201979).
Isso porque se alegava que grande parcela das empresas brasileiras não havia
iniciado o processo de adaptação ao novo cenário jurídico.
A autoridade de controle, cuja criação foi prevista em dezembro
de 2018, não havia ainda sido constituída - e até o presente momento não o foi sendo responsabilidade desta editar regulamento e procedimentos que balizarão
a interpretação e a adequação à LGPD.
em: https://idec.org.br/noticia/governo-sanciona-lei-de-pro- tecao-de-dados-pessoais. Acesso
em: 18 abril 2020.
77
PINHEIRO, Patrícia Peck. Proteção de Dados Pessoais: comentários à lei nº 13.709/2018
(LGPD). São Paulo: Saraiva, 2018.
78
Art. 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas
previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade
nacional: [...] II - multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de
direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos,
limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;
79
CONGRESSO NACIONAL. PL 5762/2019. Disponível em: https://www.camara.leg.br/
proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2227704. Acesso em: 18 abril 2020.
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Corroborando com os argumentos já levantados, a pandemia
do COVID-19 acentuou a alegada necessidade de prorrogação do prazo para
a entrada em vigor da LGPD. Com efeito, o mercado brasileiro se encontra
extremamente afetado pelas medidas de contenção do vírus, tomadas pelos
poderes municipais e estaduais, e a adequação às disposições da LGPD ensejam
a realização de diversos dispêndios financeiros.
Ademais, a estrutura do poder executivo se encontra centrada,
do ponto de vista operacional e financeiro, em combater a pandemia e seus
efeitos, prejudicando a instituição da ANPD e a adequação do próprio poder
público às novas obrigações.
Portanto, em razão da crise gerada pelo coronavírus e dos demais
desafios existentes para a implantação da nova legislação, foram apresentados
dois projetos de lei prevendo a prorrogação do prazo para a entra em vigor da
LGPR. (PL 1.179/2020 e PL 1.027/2020).
Durante a tramitação dos referidos projetos de lei foi promulgada
a Medida Provisória nº 959/20, que prorrogada a entrada em vigor da LGPD
para o dia 03 de maio de 2021, esta segue para apreciação pelo Congresso
Nacional. Outrossim, a matéria continuou em discussão no artigo 20º da RJET,
havendo discordâncias entre as casas legislativas acerca da necessidade de
prorrogação da entrada em vigor da lei e suspensão do prazo para aplicação
de sanções pelo descumprimento de suas disposições.
A manutenção das discussões com relação à matéria, ignorando o
disposto na MP nº 959/20 indica uma predisposição a esta ser rejeitada ou perder
sua materialidade pelo decurso do prazo para sua aprovação pelo Congresso.
Nesse cenário, a redação final do RJET encaminhada pelo Senado
para sanção presidencial prevê apenas a prorrogação da entrada em vigor das
sanções por descumprimento da LGPR para agosto de 2021. Portanto, pelo RJET a
LGPD entraria em vigor em agosto de 2020. O argumento utilizado para defender
a manutenção da data de entrada em vigor da Lei foram os problemas vinculados
às Fake News, questão esta que não guarda relação direta com o texto legislativo.
Conclui-se, portanto, que o cenário atual, ainda que diante da
redação final da RJET, é de total insegurança jurídica. A Medida Provisória
nº 959/20 pode ser rejeitada pelo Congresso, o artigo 20 da RJET sofrer veto
presidencial e um terceiro cenário em não ocorram modificações no texto
legislativo e a LGPD entre em vigor integralmente em agosto de 2020.
Diante do exposto, é possível que a lei entre em vigor, mas
as empresas não estejam sujeitas às multas administrativas por um ano.
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Entretanto, poderão ser responsabilizadas judicialmente por descumprimento
à lei, intentadas pelos titulares dos dados, Ministério Público e associações80.
Todavia, pondera-se que nestes doze primeiros meses sem a
atuação efetiva da ANPD a aplicação da nova lei corre o risco de ser cercada de
inefetividade e insegurança jurídica. Isto porque, a forma pela qual a LGPD foi
concebida possui diversos pontos de dependência com as atividades da ANPD.
De fato, o artigo 55-J da lei traz uma longa lista de atribuições
à agência fiscalizadora. Entre eles, o inciso X diz que a ANPD deverá dispor
sobre a correta forma de publicar as informações de tratamento dos dados
pessoais. Sem esta definição, por exemplo, como julgar uma reclamação
de titular de direito que alega que não teve informação suficiente sobre o
tratamento de seus dados?
Ainda, com vários conceitos abertos que devem ainda ser
interpretados pelo órgão fiscalizador, como o de “interesse legítimo”81, é possível
que esse tema especializado possa ser mal compreendido ou mal aplicado pelo
Judiciário brasileiro. Sem tempo suficiente para formar uma jurisprudência
coesa, estes primeiros oito meses seriam desafiadores para quem tivesse de
aplicar a lei. Logo, é possível questionar qual será sua eficácia neste período.
Os conflitos sobre a matéria entre Congresso Nacional e a
Presidência reflete a existência de posições conflitantes no meio jurídico com
relação à prorrogação da entrada em vigor da LGPD, apontando que o prazo
inicialmente previsto permitiu a devida adequação pelas empresas e que a
adequação do Brasil a standards internacionais traria investimentos estrangeiros
e benefícios comerciais82.
De fato, o Brasil está em posição de atraso em comparação
com outros países que já têm legislação consolidadas sobre a matéria. A
notícia positiva da promulgação da LGPD pode ser afetada pelo cenário
de insegurança jurídica que envolve a sua entrada em vigor. Tal fato, pode
influenciar negócios com empresas que exigem um panorama de política de
privacidade mais avançada.
Ademais, a inexistência de uma legislação brasileira em vigor
que resguarde os dados pessoais não exclui a necessidade de que se discuta
Conforme arts. 42 a 45 da LGPD.
Conforme inciso IX do artigo 7º da LGPD.
82
MIGALHAS (ed). LGPD e coronavírus: quais as perspectivas para a vigência da norma no
Brasil?. 2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/quentes/322441/lgpd-e-coronavirusquais-as-perspectivas-para-a-vigencia-da-norma-no-brasil. Acesso em: 18 abril 2020.
80
81
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os limites do tratamento de dados pessoais como mecanismo para conter
a transmissão do coronavírus. No cenário global se discutem os limites ao
tratamento dos dados pessoais pelos governos.
Nesse sentido, Estados adotaram a postura de utilizar dados pessoais
para rastrear a disseminação do vírus e verificar o cumprimento das restrições
impostas a seus residentes, a exemplo da China, Coreia do Sul e Israel83. Para
tanto, estes têm utilizado o georreferenciamento de celulares, dados do bluetooth
e a instalação de câmeras que permitem a identificação de indivíduos. Por outro
lado, a União Europeia restringiu a realização de medidas do gênero, reiterando
a necessidade de os Estados atentarem aos direitos concedidos aos residentes
europeus, principalmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais.
Assim, foi editada comunicação prevendo a possibilidade
de utilização de mecanismos de tratamentos de dados pessoais para conter
a pandemia, desde que respeitados os direitos dos residentes europeus –
assegurando o controle dos titulares sobre os dados, a voluntariedade para
o fornecimento dos dados para finalidades vinculadas à pandemia, que as
informações sejam excluídas após o término da crise sanitária84.
Diante da discussão em âmbito internacional em matéria de
proteção de dados pessoais, deve-se ponderar a forma como o governo brasileiro
tem tratado os dados vinculados ao coronavírus, bem como o destino destes
após o término da crise sanitária.
Neste contexto, o Ministro da Ciência Tecnologia, Inovações e
Comunicações sugeriu o uso de gráficos de mapa de calor de dados anônimos
e coletivos provenientes das operadoras de telecomunicações, para avaliação
de isolamento e previsão de propagação da epidemia85. Primeiramente, tal
proposta foi vetada pelo presidente da república, sob alegação de riscos à
privacidade do cidadão86.
KAFRUNI, Simone. Coronavírus: Bolsonaro veta geolocalização da população por celular:
Operadoras ofereceram ao MCTIC um mapa de calor para identificar aglomerações e risco de
contaminação de Covid-19. Presidente, contrário às medidas de isolamento, impede o serviço.
2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/04/13/internas_
economia,1138222/coronavirus-bolsonaro-veta-geolocalizacao-da-populacao-por-celular.shtml.
Acesso em 22 abril 2020.
84
COMISSÃO EUROPEIA. Comunicação nº C 124 I/1: Orientações respeitantes a aplicações
moveis de apoio à luta contra a pandemia de COVID-19 na perspetiva da proteção de dados, de
17 de abril de 2020. Bruxelas
85
ANDRÉ, Natália. Governo diz que vai usar dados de celulares para monitorar aglomerações.
2020. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/2020/03/27/ministerio-daciencia-vai-monitorar-celulares-para-conter-aglomeracoes. Acesso em 22 abril 2020.
86
KAFRUNI, Simone. Coronavírus: Bolsonaro veta geolocalização da população por celular:
83

99

COMENTÁRIOS AO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET)

Contudo, alguns dias após este veto, foi promulgada a Medida
Provisória nº 954 de 17 de abril de 2020 (“MP nº 954/2020”), que dispõe sobre
o compartilhamento de dados por empresas prestadoras de serviço telefônico
com o IBGE, para fins de suporte à produção estatística oficial durante
a situação de emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do covid-1987.
Em razão da suposta violação do sigilo das informações pessoais
dos usuários, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil propôs
uma Ação direta de inconstitucionalidade, por violação direta aos artigos 1º,
inciso III88, e 5º, incisos X e XII89, da Constituição Federal.
De fato, a utilização de dados pessoais pelo governo sem qualquer
tipo de consentimento traz questionamentos sobre a proteção deles. A MP nº
954/2020 vai de encontro ao cenário atual em que cada vez mais é valorizada
a privacidade das informações. Por outro lado, argumenta-se que, conforme
previsto no artigo 4º, inciso III, alínea “a” da LGPD, será possível coletar e
tratar dados pessoais se este tratamento for realizado para fins exclusivos de
segurança pública.
Assim, vislumbra-se um claro conflito entre a necessidade de
proteção dos dados pessoais dos indivíduos e a saúde e segurança pública
nacional. É um dilema não facilmente resolvido, que deveria ser analisado
criteriosamente por entidade especializada para que se chegasse a uma
recomendação embasada.
Operadoras ofereceram ao MCTIC um mapa de calor para identificar aglomerações e risco de
contaminação de Covid-19. Presidente, contrário às medidas de isolamento, impede o serviço.
2020. Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/04/13/internas_
economia,1138222/coronavirus-bolsonaro-veta-geolocalizacao-da-populacao-por-celular.shtml.
Acesso em 22 abril 2020.
87
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. MP nº 954. Disponível em: https://www.congressonacional.
leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141619. Acesso em 22 abril 2020.
88
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos: [...]III - a dignidade da pessoa humana; [...].
89
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] X - são invioláveis a intimidade,
a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação; [...] XII - é inviolável o sigilo da correspondência e
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por
ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou
instrução processual penal; [...]
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Percebe-se, mais uma vez, o impacto que a inexistência de uma
agência que regule matérias relacionadas aos dados pessoais traz ao cenário
brasileiro, que não conta com órgão especializado para elucidar a conduta
adequada para situações como a atual.
Antes mesmo de se falar na prorrogação da LGPD, era necessário
que houvesse um maior planejamento sobre a instituição da ANPD, para que,
em 2021, não se chegue ao mesmo dilema deste ano: a iminência da entrada em
vigor de uma lei sem a devida entidade que a fiscaliza.
Entende-se o apelo à prorrogação da legislação de proteção
de dados neste momento de pandemia. De fato, não é momento de exigir aos
empresários uma adequação, que pode ser bastante onerosa. Porém, é preciso
que haja uma postura mais ativa na concretização das normas da LGPD, uma
vez que, perto do seu segundo aniversário de vigência, não há previsão da
instituição da ANPD, não há certeza sobre a sua entrada em vigor e uma parcela
bastante considerável da população e empresas brasileiras ainda está longe de
se adequar aos seus mandamentos.
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SEÇÃO II – DISPOSITIVOS NÃO INCLUÍDOS NA VERSÃO DEFINITIVA OU
VETADOS PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Como obra de reação imediata à nova legislação, feita durante a
própria tramitação do Projeto de Lei, os autores acompanharam e comentaram
também os artigos que constavam do Projeto em uma ou mais de suas versões,
mas não integraram o texto final da Lei. A intenção aqui é apontar o conteúdo
das disposições não incluídas e refletir sobre as consequências dessas alterações.
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(I)– DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
Eduardo Vieira de Souza Barbosa
Silvana Fátima Mezaroba Bonsere
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art. 4º. As pessoas jurídicas de direito privado, referidas nos incisos
I a III do art. 44 do Código Civil, deverão observar as restrições à
realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro
de 2020, durante a vigência desta Lei, observadas as determinações
sanitárias das autoridades locais. (Vetado)
Comentários:
Em seu capítulo III, o PL autorizava as sociedades, as
associações, as fundações e as organizações religiosas a realizarem assembleias
e votações à distância.
As alterações trazidas nesses dispositivos estavam alinhadas com
as práticas mundiais e em especial recomendações do Ministério da Saúde90
para a prevenção ao COVID-19 e contenção da disseminação da doença nessa
fase em que se encontra neste momento de pandemia91.
Aquele que seria o primeiro dispositivo da seção, ora sob
comento, determina a observância às restrições expedidas pelas autoridades
sanitárias. Dito de outro modo, se o Governo do Estado decreta a proibição
de reuniões com mais de um certo número de pessoas e a reunião da entidade
poderia contar com mais participantes do que o autorizado pelo decreto, então
a reunião não poderá ser realizada. Nos locais onde não houver essa proibição,
as reuniões poderão acontecer.
Como se pode observar, essa previsão se aplicaria às
pessoas jurídicas de direito privado, quais sejam: associações; sociedades;
fundações; organizações religiosas; partidos políticos e as empresas
individuais de responsabilidade limitada, nos termos do art. 44 do Código
Civil, incisos I, II e III.92
Portaria nº 356/2020 do Ministério da Saúde: Disponível em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/
portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346 e Portaria nº 54/2020: http://www.in.gov.br/
en/web/dou/-/portaria-n-54-de-1-de-abril-de-2020-250849730.
91
Lei nº 13.979/20. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/
lei/L13979.htm
92
Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm.
90
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O dispositivo prevê que a restrição para realização das reuniões
e assembleias presenciais deverá ser observada até 30 de outubro de 2020, em
conformidade com as determinações sanitárias das autoridades locais.
De notar que, apesar da medida disciplinar em lei algo que já
era um anseio das sociedades empresariais e associações civis, nesse momento
ela vem sob a perspectiva de uma restrição e não de uma adição de previsão
facultativa às regras já estabelecidas para a realização de assembleias e reuniões.
Em seu veto, a Presidência da República fundamentou-o
no desacordo com o texto da Medida Provisória n. 931/20. De fato, o
texto aprovado abrangia não somente as associações e fundações, mas
também as sociedades, matéria regulada pela MP. Dentre os pontos de
sobreposição, entrevê-se o sentido geral da MP, de prorrogar os prazos de
mandatos e assembleias obrigatórias das sociedades para sete meses do
término do seu exercício social (na prática, a maior parte das sociedades
deverá se realizar suas reuniões obrigatórias até 31/07/2020), enquanto
o artigo 4º tem, como ressaltado acima, um caráter restritivo, proibindo
reuniões presenciais até 30 de outubro de 2020.
Como apontado por Lupi em artigo publicado no Conjur, a
ausência desse dispositivo pode não ter maiores consequências:
“Nas situações identificadas no primeiro caso,
entende-se que não há vedação legal à realização de
reuniões com participação virtual ou semipresencial;
o obstáculo poderia estar no registro. Porém, o
Conselho Nacional de Justiça e as Corregedorias
Estaduais de Justiça têm poderes para autorizar os
registradores de pessoas jurídicas a aceitarem os
registros de atas de reunião que indiquem meios
virtuais ou semipresenciais em sua realização (CF,
artigo 103-B, parágrafo 4º, I). [2] Na ausência de
norma regulamentar, poderão os registradores dar
azo à instalação do procedimento de suscitação de
dúvida (arts. 115 e 198 da Lei 6.015/73, transferindo
a definição ao Judiciário.
[2] Em relação às Corregedorias, é usual a concessão
de poderes para editar atos administrativos e caráter
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normativo e de cumprimento obrigatório para o
serviço extrajudicial (por exemplo: Regimento
Interno do TJSC, art. 19, III; RI TJSP, art. 28, XXXI;
RI TJDTF, art. 370, III).”93
Vê-se, pois que foi acertado o veto e há condições de alcançar
resultado similar sem nova alteração legislativa.

LUPI, André L. P. B. Sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório: a premência de
sua aprovação. Consultor Jurídico, 3 de maio de 2020. Disponível em https://www.conjur.com.
br/2020-mai-03/opiniao-rjet-premencia-aprovacao#_ftn2.
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(II) CONTRATOS
Marcelo Antonio Ohrenn Martins
Luiz Artur da Silveira
Art. 6º As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus
(Covid-19) nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no art.
393 do Código Civil, não terão efeitos jurídicos retroativos. (Vetado)
Comentários:
O tema dos contratos pareceu, à primeira vista, um dos mais
importantes a serem tratados numa alteração de leis de Direito Privado. Os
efeitos da força maior e do caso fortuito estiveram nas linhas centrais das
reflexões jurídicas nessa seara. Nesse sentido, vale citar trecho do parecer da
Senadora Simone Tebet (MDB-MS):
“É dever do Parlamento, como protagonista na
garantia de segurança jurídica e na proteção de
direitos fundamentais, entregar aos indivíduos uma lei
que consiga dar clareza acerca das regras aplicáveis
a essas relações de Direito Privado durante essa fase
excepcional, especialmente porque a legislação em
vigor não foi talhada propriamente para um cenário
como esses.”
Neste plano de ideias, é preciso fixar como premissa que uma
nova norma não pode conflitar ou conter previsão puramente redundante em
relação à lei que já se encontra em plena vigência e com evidente eficácia.
O artigo objeto destes comentários, juntamente com o artigo 7º,
encontrava-se inserido no Capítulo IV do PL do RJET, o qual trata da resilição94,
resolução95 e revisão dos contratos em geral, em decorrência das consequências
Modo extintivo de contrato por vontade de uma ou de ambas as partes, por motivos que
variam conforme seus interesses, podendo ser bilateral ou unilateral. in Diniz, Maria Helena.
Dicionário Jurídico. São Paulo. Saraiva. 1998. p. 166.
95
Dissolução do vínculo contratual, que se dá por inadimplemento voluntário ou involuntário
do contrato ou por onerosidade excessiva. in Diniz, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo.
94
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da pandemia provocada pelo coronavírus (COVID-19), inclusive as previstas
no artigo 393 do Código Civil Brasileiro.
Depreende-se de plano que o PL classificou expressamente a
atual pandemia como evento que caracteriza o chamado caso fortuito ou força
maior, bem como determinou o marco legal a partir do qual esta deverá ser
levada em consideração para os fins contidos no artigo, pois se trata de fato
imprevisível e inevitável.
Muito embora a doutrina civilista clássica aponte diferenças entre
os institutos do caso fortuito e da força maior, é fato que essas são inteiramente
indiferentes para o direito positivo brasileiro, eis que as consequências de um e
de outro coincidem.
Arnoldo Medeiros da Fonseca propõe um conceito único para os
dois termos:
“A noção de caso fortuito ou de força maior não
é, como advertiu Bruzin, uma concepção jurídica
arbitrária. É uma noção precisa, com um conteúdo
determinante e valor próprio, não alteráveis pelos
esforços da doutrina ou pela vontade do legislador.
Neste ponto, estamos de pleno acordo com o ilustre
jurista francês.
O respectivo conceito fixou-se através de uma
elaboração de séculos. Abrange todo acontecimento
inevitável, necessário, cujos efeitos não seria dado a
nenhum homem prudente prevenir ou obstar. Tal é a
concepção tradicional adotada também pelo nosso Cód.
Civil. Verifica-se no fato necessário – diz o Código –
cujos efeitos não era possível evitar, ou impedir”.96

o seguinte:

Prosseguindo, descreve seu elemento objetivo ou interno como

“A inevitabilidade, ou impossibilidade de impedir
ou resistir ao acontecimento, objetivamente
Saraiva. 1998. p. 168.
FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Caso fortuito e teoria da imprevisão. 3. ed. Ver. E atual.
Rio de Janeiro: Forense, 1958, p. 146.
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considerado, tendo em vista as possibilidades
humanas, atendidas em toda sua generalidade, sem
nenhuma consideração pelas condições pessoais do
indivíduo cuja responsabilidade está em causa... e seu
elemento subjetivo ou externo: a ausência de culpa”97
A questão de imprevisibilidade será melhor estudada nos
comentários ao artigo 7º a seguir, visto que para caracterização do caso
fortuito ou a força maior não necessariamente os acontecimentos devem ser
imprevisíveis, mas, sim, inevitáveis, como bem leciona Fábio Ulhoa Coelho:
“Daqui para frente, inclusive, para simplificar, muitas
vezes usarei a expressão caso fortuito, registrado que
estarei também me referindo ao caso de força maior.
[....]
Note que os casos fortuitos podem ser eventos
previsíveis. A previsibilidade do fato necessário não
os desfigura como excludente de culpabilidade. O
morador de metrópole brasileira sabe do risco que
corre de ser roubado, por vezes sob graves ameaças
e forte violência. Se é ele devedor de obrigação de
dar coisa certa e a estava transportando em direção
ao local de entrega, no dia do vencimento, quando
foi ela roubada, não se lhe pode imputar culpa pelo
não pagamento tempestivo. A possibilidade do roubo
é previsível, mas, ocorrendo, seus efeitos não podem
ser impedidos sem grave risco a bense valores de
maior importância, como a integridade física ou a
vida do devedor ou seus empregados.”98
Todavia, para melhor compreensão do tema, importante,
distinguir-se, mesmo que singelamente, o caso fortuito e força maior da teoria
da imprevisão, por meio do critério oferecido por José Maria Othon Sidou:
FONSECA, Arnoldo Medeiros da. Caso fortuito e teoria da imprevisão. 3. ed. Ver. E atual.
Rio de Janeiro: Forense, 1958.
98
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil: obrigações: responsabilidade civil, volume 2. 7
ed. rev, atual. e ampl. São Paulo. Revista dos Tribunais. 2016. p. 195/196.
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“Na teoria revisionista não há ausência de
participação do obrigado, porque a impossibilidade
de executar é resultante da circunstância de que
ele participa e, não resultante de um fenômeno
de todo exógeno; e não há diligência frustrada
de sua parte em cumprir determinada prestação:
entretanto, cumprindo-a e continuando a cumprila na forma do ajuste, observa simplesmente que
estará arruinando seu patrimônio em favor de um
lucro excessivo de seu credor, uma vez que está
caracterizado um desequilíbrio entre prestação e
contraprestação, nunca resultante de um acordo de
vontades no ato de contratar.”99
Para Arnoldo Medeiros da Fonseca100, o caso fortuito e a força
maior liberam o devedor das obrigações por representarem a impossibilidade
absoluta ou objetiva de prestá-las. À imprevisão, porém, bastaria a
impossibilidade relativa.
A este respeito, Ricardo Fiúza cita o ensinamento de Mário Luiz
Delgado Régis:
“Em termos obrigacionais, o art. 393, CCB-2002,
isenta o devedor pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou de força maior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado. Essa é a figura do
inadimplemento fortuito.”101
Isto posto, para se avaliar as consequências decorrentes do
COVID-19 nas relações contratuais e sobre o que dispõe o referido artigo,
mister lembrar da regra geral sobre o inadimplemento segundo a qual: “Não
cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos” (CC, art. 389).
SIDOU, José Maria Othon. A revisão judicial dos contratos e outras figuras jurídicas: teoria
da imprevisão contratual (cláusula ‘rebus sic standibus’): interpretação dos negócios jurídicos
(contratos de adesão): dos efeitos da fiança (benefícios de execução – benefício de ordem):
limitação de responsabilidade do empresário individual (empresa individual de responsabilidade
limitada) 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 107.
100
Ob. Cit., p. 346.
101
FIUZA, Ricardo (Coord.). Novo Código Civil comentado. São Paulo. Saraiva. 2002, p. 352.
99
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Logo, a consequência da inexecução da obrigação é o dever do
devedor reparar o prejuízo ao credor, salvo se o primeiro não concorreu com
culpa para o resultado do evento, a teor do disposto no artigo 392 do Código
Civil, em sua parte final:
“Art. 392. Nos contratos benéficos, responde por
simples culpa o contratante, a quem o contrato
aproveite, e por dolo aquele a quem não favoreça. Nos
contratos onerosos, responde cada uma das partes por
culpa, salvo as exceções previstas em lei.” (grifos).
De outra banda, ao fazer expressa menção ao disposto no artigo
393 do Código Civil, repita-se, o PL demonstra o seu intento de afastar eventuais
discussões sobre a existência de culpa ou não pelo inadimplemento, bastando
ao devedor à época da decretação do estado de pandemia estar em dia com o
cumprimento de sua obrigação e demonstrar a sua impossibilidade de continuar
a fazê-lo em decorrência de tal evento.
O artigo 393 do Código Civil assim dispõe:
Art. 393 – O devedor não responde pelos
prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles
responsabilizado.
Parágrafo único – O caso fortuito ou de força maior
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir.
Sobre o assunto, a fim de melhor explicitar a questão, Silvio
Rodrigues cita Arnoldo Medeiros da Fonseca102:
“Esse saudoso escritor critica a concepção oposta
que, a seu ver, confunde o gênero (ausência de
culpa) com a espécie (caso fortuito) e observa que,
mesmo se tais expressões fossem intercambiáveis,
Cf. ARNOLDO MEDEIROS DA FONSECA, Caso Fortuito e teoria da imprevisão,
Rio de Janeiro, 1943, n. 114 e ss. apud RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: parte geral: obrigações.
vol. 2. São Paulo. Saraiva. 2002, p. 236.

102

111

COMENTÁRIOS AO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET)

escusava o legislador de usar as duas, com o que se
evitaria a continuação de seculares divergências de
interpretação em torno de respectivo conceito.
Entende que a ausência de culpa é o gênero do qual o
caso fortuito é espécie, sendo que a inevitabilidade do
evento constitui a diferença específica. Assim, o caso
fortuito ou de força maior implica a noção de ausência
de culpa, mais a de inevitabilidade do evento.”103
Ao final conclui: “Tal distinção revela-se de alta conveniência
para a técnica jurídica, pois a ausência de culpa representa meio liberatório de
mais fácil acesso do que o caso fortuito.”104
Nos parece indissociável do conceito de caso fortuito ou força
maior a ausência de culpa do devedor, sendo que sua inevitabilidade afasta
qualquer presunção a este respeito, por se tratar de outra excludente capaz de
liberar o devedor da obrigação.
Trata-se, portanto, da inexigibilidade temporária da obrigação,
que afasta as consequências do inadimplemento quando decorrente de caso
fortuito ou de força maior, podendo acarretar a suspensão ou extinção das
relações jurídicas obrigacionais, sejam elas de trato sucessivo ou não.
Portanto, a teor do disposto na proposta de dispositivo em análise,
houvesse caso fortuito ou força maior - a inevitabilidade do acontecimento e a
impossibilidade do seu impedimento, estando o fato acima das forças humanas
(requisito objetivo), e a ausência de culpa na produção do evento (requisito
subjetivo) -, o inadimplemento estaria justificado.
Via de consequência, a inexigibilidade somente será viável
para contratantes que estivessem com suas obrigações em dia até o momento
do início da pandemia, o que fica bastante claro da leitura do dispositivo
proposto. De qualquer sorte, esta consequência de irretroatividade dos efeitos
do caso fortuito ou de força maior no contrato já era unânime entre doutrina e
jurisprudência. Ela decorre, ademais, de um imperativo normativo: a condição
exonerante advém de um nexo de causalidade entre o não cumprimento da
obrigação e a causa de força maior ou caso fortuito. Ora, o inadimplemento
anterior à pandemia por óbvio não poderia ser justificado por conta de algo que
não havia ainda lançado seus efeitos no campo fático.
103
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O significado prático disso é simples: sendo a pandemia um
evento inevitável, não há que se cogitar em alegação acerca a inexigibilidade da
obrigação em seu proveito, se no momento da inadimplência o caso fortuito ou
de força maior sequer era mensurável.
Neste sentido, eventual inadimplência anterior à decretação
da pandemia não poderá ser objeto de alegação de inexigibilidade conforme
previsto no artigo 393 do Código Civil, eis que o fato superveniente não
aproveita os contratos que estejam nesta situação.
Isto porque, como já visto, o artigo em referência é isento de
dúvidas quanto à inexistência de retroatividade, uma vez que o inadimplemento
involuntário se caracteriza justamente pela ocorrência de “fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir” (parte final do parágrafo único
do mencionado artigo).
Na sua mensagem de veto, a Presidência ressaltou a contrariedade
ao interesse público. Entendeu que o Código Civil já possui normas suficientes
para regular os problemas trazidos pela pandemia aos contratos. Como
afirmou Lupi, a não aprovação desse dispositivo levará o Judiciário a resolver
casuisticamente se houve realmente impossibilidade, a inevitabilidade ou a
onerosidade excessiva a ensejar revisão ou extinção de contratos.105

LUPI, André L. P. B. Sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório: a premência de
sua aprovação. Consultor Jurídico, 3 de maio de 2020. Disponível em <https://www.conjur.com.
br/2020-mai-03/opiniao-rjet-premencia-aprovacao#_ftn2>
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(III) REVISÃO CONTRATUAL

						

Marcelo Antonio Ohrenn Martins
Vinícius Camargo Zientarski

Art. 7º Não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos
dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação,
a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão
monetário. (Vetado)
§1º As regras sobre revisão contratual previstas na Lei nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e na Lei nº
8.245, de 18 de outubro de 1991, não se sujeitam ao disposto no caput
deste artigo. (Vetado)
§2º Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao consumidor não
se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil,
incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou
empresários. (Vetado)
Comentários:
Nas relações negociais/contratuais, tem-se por regra geral, que o
contrato firmado por iniciativa das partes e alicerçado na autonomia da vontade
destas tem força obrigatória e vinculante, baseado na máxima pacta sunt servanda.
No entanto dita máxima não é absoluta, de modo que,
especialmente nas modalidades contratuais que se prolongam no tempo, primase pela manutenção de condições de paridade e simetria entre as obrigações
assumidas na origem do negócio, como forma de estabelecer o equilíbrio da
relação jurídica entre as partes – cláusula rebus sic stantibus106.
Neste sentido, o Código Civil Brasileiro, adota, para eventual
revisão das condições pactuadas inicialmente em um negócio jurídico/contrato,
a teoria da imprevisão, que pressupõe a existência de fatos novos, supervenientes
ao momento da contratação, extraordinários e imprevisíveis, que venham
a desequilibrar a prestação devida entre o momento que foi estabelecido e o
momento previsto para seu adimplemento.
Cláusula que se considera subentendida nos contratos, pela qual uma convenção somente
permanece em vigor tanto quanto o estado das coisas existente no momento da contratação, não
tenha se alterado significativamente durante o tempo, de modo a causar desequilíbrios.
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Neste diapasão, sobre os pressupostos da imprevisão no Direito
Brasileiro, Miguel Maria de Serpa Lopes disserta que:107.
“A imprevisão consiste assim no desequilíbrio das
prestações recíprocas, nos contratos de prestações
sucessivas ou diferidas, em consequência de
acontecimentos ulteriores à formação do contrato,
independentemente da vontade das partes, de tal
forma extraordinários e anormais que impossível
se torna prevê-los razoável e antecedentemente.
São acontecimentos supervenientes que alteram
profundamente a economia do contrato, por tal forma
perturbando o seu equilíbrio, como inicialmente
estava fixado, o que se torna certo que as partes
jamais contratariam se pudessem ter podido antever
esses fatos. Se, em tais circunstâncias, o contrato
fosse mantido, redundaria num enriquecimento
anormal, em benefício do credor, determinando um
empobrecimento da mesma natureza, em relação ao
devedor. Consequentemente, a imprevisão tende a
alterar ou a excluir a força obrigatória do contrato”
Por imprevisível, entende-se o fato extraordinário, anômalo que
foge ao que um juízo de valor racional poderia considerar ou prever, como
ocorre especificamente na Pandemia do Covid-19 cuja origem é alheia a própria
realidade brasileira (Wuhan – China) mas que, apesar disso, teve impactos
mundialmente experimentados. Daí porque, o mero imprevisto (fato de menor
proporção que o agente poderia ter realizado ou até mesmo evitado com conduta
diligente) não é contemplado pelo dispositivo.
Referida disciplina encontra resguardo nos artigos 317, 478, 479
e 480 citados pela lei, de maneira que, complementam-se no sentido de conferir
às relações particulares não consumeristas a possibilidade de alteração das bases
contratuais frente a eventual desequilíbrio ou até mesmo a resolução contratual,
caso este desequilíbrio, oriundo de acontecimento imprevisível, venha a causar
onerosidade excessiva em virtude do caráter extraordinário dos acontecimentos.
SERPA LOPES, Miguel Maria de. Curso de Direito Civil. Atualização de José Serpa Santa Maria. 4ª
Edição. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1991. Vol. 3, p. 100. apud Rodrigues Junior, Otávio Luiz. Revisão
Judicial dos Contratos. Autonomia da Vontade e Teoria da Imprevisão. 2. Ed. São Paulo. Atlas. 2006. p. 93.

107

116

COMENTÁRIOS AO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET)

Isto porque, conforme bem preceitua Nelson Rosenvald108
“a teoria contratual contemporânea é alicerçada em quatro princípios:
autonomia privada, boa-fé objetiva, função social do contrato; e justiça (ou
equilíbrio) contratual.”
A Pandemia do Covid-19, mundialmente experimentada,
se enquadra, portanto, no que a doutrina conceitua como acontecimento
imprevisível que pode tornar a prestação de uma das partes excessivamente
onerosa, ocasião em que se admite a revisão ou resolução contratual, a saber:
Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis,
sobrevier desproporção manifesta entre o valor da
prestação devida e o do momento de sua execução,
poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo
que assegure, quanto possível, o valor real da
prestação.
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou
diferida, se a prestação de uma das partes se tornar
excessivamente onerosa, com extrema vantagem para
a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários
e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução
do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar
retroagirão à data da citação.
Art. 479. A resolução poderá ser evitada,
oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as
condições do contrato.
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem
a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a
sua prestação seja reduzida, ou alterado o modo de
executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.
A respeito destaque-se, inclusive, que a vedação à onerosidade
excessiva também é positivada em outros ordenamentos jurídicos, a exemplo
da previsão contida no Código Civil Italiano (art. 1.467):

PELUSO, CEZAR (Coord.). Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência. 13.
ed. - Barueri [SP] : Manole, 2019, p. 520.
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“Os contratos de execução continuada, periódica ou
de execução futura, se a prestação de uma das partes
torna-se excessivamente onerosa em consequência
de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis,
a parte que deve tal prestação pode demandar a
resolução do contrato, com os efeitos estabelecidos
no art. 1.458”
Cite-se como exemplo, as consequências da Pandemia nas locações
de Shoppings Center. Com a determinação de fechamento dos empreendimentos
por algumas autoridades governamentais, o cumprimento das obrigações
pecuniárias pelo lojista se torna excessivamente onerosa, na medida em que, sem
faturamento, não consegue auferir renda para honrar seus compromissos.
Outro exemplo, para ilustrar a possibilidade de revisão de contratos
em decorrência de fatos imprevisíveis foi a promulgação da Lei 9.478/97
(dispõe sobre a política de atividades relativas ao petróleo e instituiu a ANP),
que regulamentou uma nova política na revenda e distribuição de combustíveis.
Vale ressaltar que o ramo passou de uma excessiva intervenção governamental,
pautada no tabelamento e na uniformização de preços em todo país e concessão
de subsídios, para uma liberação de preços, ampliando a liberdade de aquisição
de combustíveis pelos revendedores junto a quaisquer distribuidoras em
todo território nacional, rompendo com o “monopólio” até então existente na
distribuição de combustíveis, que era dominada pelas grandes distribuidoras
Texaco, Shell, Ipiranga e Br - fato imprevisível no momento da assinatura do
contratos de distribuição firmados em data anterior ao advento da referida lei.
Em decorrência destas alterações as grandes distribuidoras
passaram a enfrentar forte concorrência das pequenas distribuidoras e, por
consequência, os revendedores que atuavam com exclusividade sob a “bandeira”
das grandes empresas, começaram a ter concorrentes fornecendo combustíveis
com preços mais atrativos (postos bandeira branca).
Tais mudanças, por óbvio (lei da oferta e da procura), refletiram
no negócio dos revendedores tabelados pelas grandes distribuidoras, com
significativa redução no volume de vendas de combustíveis alterando o
equilíbrio econômico dos contratos.
Orlando Gomes insere a imprevisão dentre as causas de resolução
por onerosidade excessiva, esclarecendo que:109
109
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A onerosidade excessiva da prestação é apenas obstáculo
ao cumprimento da obrigação. Não se trata, portanto,
de inexecução por impossibilidade, mas de extrema
dificuldade. Contudo, não se pode dizer que é voluntária
a inexecução por motivo de excessiva onerosidade.
Mas, precisamente porque não há impossibilidade,
a resolução se realiza por motivo diverso. [...] Para a
resolução do contrato é preciso, em primeiro lugar, que
seja excessiva a diferença de valor do objeto da prestação
entre o momento de sua perfeição e o de execução. A
onerosidade há de ser objetivamente excessiva, isto é, a
prestação não deve ser excessivamente onerosa apenas
em relação ao devedor, mas a toda e qualquer pessoa
que se encontrasse em sua posição
Conclui que:
“A onerosidade excessiva é causa de resolução que
se aproxima muito mais da inexecução involuntária
do que da voluntária. Como aquela, não dá lugar a
perdas e danos, de modo que não faz jus a qualquer
indenização à parte que teria vantagem com a
execução do contrato. O outro contratante exonerouse de suas obrigações como se seu cumprimento se
tornara impossível”
Destaque-se, em se concluindo quanto à conceituação da Teoria
da Imprevisão, que não pode ser confundida com institutos como caso fortuito
ou força maior tratados no artigo 6º desta Lei. Clóvis Beviláqua transcreve
que apesar da semelhança, a imprevisibilidade não é o fator primordial à
caracterização do caso fortuito ou força maior, porquanto outro elemento passa
a fazer parte do amálgama da relação, a inevitabilidade:110
“Não é, porém, a imprevisibilidade que deve,
principalmente, caracterizar o caso fortuito
Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 179-180.
BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. 3. ed. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1936. v. 4, p. 216. apud Rodrigues Junior, Otávio Luiz. Revisão Judicial
dos Contratos. Autonomia da Vontade e Teoria da Imprevisão. 2. Ed. São Paulo. Atlas. 2006. p. 98.
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e, sim, a inevitabilidade. E porque a força maior
também é inevitável, juridicamente, se assimilam
estas duas causas de irresponsabilidade. Uma seca
extraordinária, um incêndio, uma tempestade,
uma inundação produzem danos inevitáveis. Um
embargo da autoridade pública impede a saída do
navio do porto, de onde ia partir, e esse impedimento
tem por consequência a impossibilidade de levar a
carga ao porto do destino. Os gêneros que se acham
armazenados para ser entregues ao comprador são
requisitados por necessidades de guerra. Nesses e em
outros casos, é indiferente indagar se a impossibilidade
de o devedor cumprir a obrigação procede de força
maior ou caso fortuito. Por isso, o Cód. Civil reuniu
os dois fatos na mesma definição: o caso fortuito ou
de força maior é o fato necessário, cujo efeito não era
possível evitar ou impedir.”
Justifica-se ainda, a ocorrência de onerosidade excessiva para
os casos de revisão contratual e não só resolução, consoante sentido literal do
disposto no art. 478 do CC.
No que tange à resilição, resolução e revisão dos contratos
privados, a Lei 1179/2020 prevê os impactos econômicos e as inúmeras
discussões que a Pandemia irá causar no âmbito das relações privadas e
busca precaver-se da utilização de aumento da inflação, variação cambial,
desvalorização ou substituição do padrão monetário como justificativa irrestrita
à resolução e revisões contratuais, uma vez que, há muito, no direito, não se
considera tais questões como fatos imprevisíveis, o que afasta a aplicação da
teoria da imprevisão.
Ademais questões como variação cambial, desvalorização
e inflação via de regra estão associadas ao próprio risco das operações
empresariais na medida que podem ser previstos e repercutem na construção
do preço atribuído aos produtos. Nestes termos, acredita-se que o legislador foi
profilático, baseado em experiências vivenciadas em outras crises passadas, em
que foram submetidas ao judiciário inúmeras demandas com intuito de revisar
questões contratuais devido à variação cambial, a saber:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
PARA
ALONGAMENTO
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
1.
PRORROGAÇÃO
DA
DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA
IMPREVISÃO.INAPLICABILIDADE AO CASO.
FATORES NÃO CARACTERIZADOS COMO
EXTRAORDINÁRIOS E IMPREVISÍVEIS. 2.
SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA 3. REVOGAÇÃO DA
TUTELA ANTECIPADA. 4. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 85 §11 DO NOVO CPC.1. A aplicação
da teoria da imprevisão está adstrita à verificação
de acontecimento extraordinário e imprevisível
que acarrete onerosidade excessiva ao devedor e
enriquecimento sem causa para o credor. Os fatores
alegados pelo autor, (crise financeira, alta do dólar,
inflação ) são elementos inerentes ao risco da atividade
empresária, e que, portanto, não se qualificam como
eventos extraordinários e imprevisíveis, a autorizar a
aplicação da referida teoria.2. A reforma da sentença,
para julgar improcedente a ação autoriza a inversão
do ônus da sucumbência.3.Não há que ser mantida a
antecipação de tutela para cancelamento da inscrição
nos órgãos restritivos, em razão da improcedência
dos pedidos formulados na ação.4. Tratando-se
de sentença proferida na vigência do novo Código de
Processo Civil, impõe-se reconhecer a incidência de
seu artigo 85, § 11, que determina a majoração dos
honorários advocatícios em grau recursal. Apelação
Cível provida.111
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO
DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS
TJPR - 15ª C.Cível - AC - 1573656-6 - Barracão - Rel.: Desembargador Jucimar Novochadlo
- Unânime - J. 14.09.2016.
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E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS DE FORNECIMENTO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ALEGAÇÃO
DE ONEROSIDADE EXCESSIVA, POR FATO
EXTRAORDINÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
INFLAÇÃO.
FATOR
PREVISÍVEL.
INAPLICABILIDADE
DA
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não
se mostra razoável o entendimento de que a inflação
possa ser tomada, no Brasil, como álea extraordinária,
de modo a possibilitar algum desequilíbrio na equação
econômica dos contratos, isto é, referido fenômeno
econômico não pode, na atual situação do país, ser
considerado como fato imprevisível, para fins de
acolher a Teoria da Imprevisão. 112
DIREITO
EMPRESARIAL.
CONTRATOS.
COMPRA E VENDA DE COISA FUTURA (SOJA).
TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE
EXCESSIVA.INAPLICABILIDADE. 1. Contratos
empresariais não devem ser tratados da mesma
forma que contratos cíveis em geral ou contratos
de consumo. Nestes admite-se o dirigismo
contratual. Naqueles devem prevalecer os princípios
da autonomia da vontade e da força obrigatória das
avenças. 2. Direito Civil e Direito Empresarial, ainda
que ramos do Direito Privado, submetem-se a regras
e princípios próprios. O fato de o Código Civil de
2002 ter submetido os contratos cíveis e empresariais
às mesmas regras gerais não significa que estes
contratos sejam essencialmente iguais. 3. O caso dos
autos tem peculiaridades que impedem a aplicação
da teoria da imprevisão, de que trata o art. 478
TJPR - 5ª C.Cível - AC - 767402-4 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador
Luiz Mateus de Lima - Unânime - J. 26.04.2011.
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do CC/2002: (i) os contratos em discussão não são
de execução continuada ou diferida, mas contratos de
compra e venda de coisa futura, a preço fixo, (ii) a alta
do preço da soja não tornou a prestação de uma das
partes excessivamente onerosa, mas apenas reduziu
o lucro esperado pelo produtor rural e (iii) a variação
cambial que alterou a cotação da soja não configurou
um acontecimento extraordinário e imprevisível,
porque ambas as partes contratantes conhecem o
mercado em que atuam, pois são profissionais do
ramo e sabem que tais flutuações sãopossíveis.5.
Recurso especial conhecido e provido.113
Cumpre esclarecer que a situação mundial atualmente vivenciada
pela Pandemia da Covid-19, agravada pela paralisação forçada e geral da
economia, por si só, caracteriza fato extraordinário e imprevisível quando da
assinatura dos instrumentos contratuais, autorizando a revisão dos pactos de
modo a coibir qualquer desequilíbrio contratual. Portanto, o artigo 7º em nada
prejudica as revisões contratuais, apenas reforça entendimento que há muito
tempo vem sendo aplicado no âmbito do ordenamento pátrio.
Os parágrafos 1º e 2º do PL ainda fazem menção expressa
à inaplicabilidade do RJET sobre disposições do Código de Defesa do
Consumidor e, também às relações de locação. Acredita-se que sua justificativa
tenha fundamento no fato de ao CDC aplicar-se a teoria da base objetiva
dos negócios jurídicos (art. 6º, V) que confere proteção mais ampla à parte
hipossuficiente da relação não exigindo a existência de fato imprevisível para
a revisão contratual, mas o mero desequilíbrio, presumido desde sua origem
pela hipossuficiência técnica, informacional, econômica e jurídica do próprio
consumidor. Deste modo, a aplicação dos dispositivos do Código Civil poderia
configurar uma limitação à ampla proteção já consubstanciada pela legislação
específica à figura do consumidor.
Em sentido semelhante o parágrafo segundo pressupõe que às
relações empresariais, tipicamente de direito privado, na qual em teoria, há
paridade entre as partes contratantes e a própria lógica de estipulação contratual
STJ - Resp.: 936741 GO 2007/0065852-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Data de Julgamento: 03/11/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2012.
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é diversa da que estabelece entre empresa e consumidor (possibilidade de análise
contratual, revisão jurídica dos termos, e discussão das condições negociais
antes da efetiva manifestação da vontade) o CDC não deve ser aplicado,
justamente no sentido de restringir uma hipótese ampla de revisão contratual
em virtude da pandemia, consagrando o princípio da autonomia da vontade.
O veto ao artigo 7o do PL justificou-se em conjunto com o veto
ao artigo anterior, fundamentado na existência no Código Civil de normas
suficientes para dirimir os conflitos que a disposição pretendia tratar. De fato, a
ausência da disposição modificativa do Código Civil não terá outra consequência
que não a remessa ao Poder Judiciário para apreciar a cada caso a aplicabilidade
dos institutos aqui comentados, algo que possivelmente a disposição tampouco
pudesse evitar, ao menos em larga escala.
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(IV) ASSEMBLEIAS VIRTUAIS EM SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
Rafael Tozo
Art. Todos os prazos legais para a realização de assembleias e reuniões
de quaisquer órgãos, presenciais ou não, e para a divulgação ou
arquivamento nos órgãos competentes das demonstrações financeiras
pelas pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade empresarial,
ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários, no exercício
da sua competência, regulamentará os demais prazos aplicáveis às
companhias abertas.
Comentários:
Em plenário, a pedido do líder do governo no Senado, Fernando
Bezerra (MDB-PE), a relatora suprimiu os artigos 14 a 16, que tratavam de
prazos legais para a realização de assembleias e reuniões de demonstrações
financeiras de atividade empresarial. Bezerra lembrou que a MP 931/2020 já
legislou sobre o tema.
De fato, a Medida Provisória nº 931 (“MP”), publicada em 30 de
março de 2020, prorrogou, em caráter excepcional, o prazo para as sociedades
realizarem a assembleia-geral ou reuniões de sócios ordinárias, tendo em vista
a pandemia da COVID-19.
As sociedades anônimas, sociedades limitadas, empresas
públicas, sociedades de economia mista, sociedades cooperativas e as entidades
de representação do cooperativismo, cujo exercício social tenha se encerrado
entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020, poderão realizar a sua
assembleia-geral ou reuniões de sócios ordinária, conforme aplicável, no prazo
de até 7 (sete) meses a contar do término do seu exercício social.
Ressalta-se que, caso o estatuto social ou contrato social das
sociedades preveja um prazo inferior ao previsto na legislação para a realização
da assembleia-geral ou reunião de sócios ordinária, essa disposição não
produzirá efeitos neste ano de 2020.
Considerando a prorrogação do prazo para a realização da
assembleia geral ordinária, a MP autoriza que o conselho de administração,
se constituído, ou a diretoria da sociedade anônima declare dividendos,
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independentemente se autorizado pelo estatuto social, excepcionando o
parágrafo 2º da Lei n. 6.404/76.
Em relação às sociedades anônimas abertas, a MP autoriza, em
caráter excepcional, que a CVM prorrogue os prazos estabelecidos na Lei n.
6.404/76, bem como defina novos prazos para a apresentação das demonstrações
financeiras dessas sociedades.
No que tange aos mandatos dos órgãos de administração e
fiscalização que se encerrem antes da realização da assembleia-geral ou reunião
de sócios ordinária, esses ficarão automaticamente prorrogados até a realização
da referida deliberação.
Outro ponto importante que a MP dispôs foi sobre o arquivamento
dos atos perante as juntas comerciais, considerando que estas últimas estão
funcionando com restrição. Sendo assim, (i) o prazo de 30 (trinta) dias para
arquivamento dos atos, conforme disposto no artigo 36 da Lei n. 8.934/94,
desde que tais atos tenham sido assinados a partir de 16 de fevereiro de
2020, será contado da data que a respectiva junta comercial reestabelecer seu
funcionamento regular; e (ii) os atos que necessitam de arquivamento prévio,
como por exemplo atos deliberando sobre a realização emissões de valores
mobiliários, desde que tenham ocorrido a partir de 1º de março de 2020, deverão
ser arquivados em até 30 (trinta) dias do reestabelecimento das atividades
regulares da respectiva junta comercial.
Adicionalmente, no que se refere ao voto à distância, a MP
incluiu o artigo 1.080-A a Lei n. 10.406/2002 e o artigo 43-A à Lei n. 5.764/71,
permitindo que os sócios participem e votem a distância em reunião de sócios,
devendo observar a regulamentação do Departamento Nacional de Registro
Empresarial e Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão
e Governo Digital do Ministério da Economia.
Já em relação às sociedades anônimas, a MP revogou o parágrafo
único do artigo 121 da Lei n. 6.404/76 e incluiu dois novos parágrafos, dispondo
que (i) nas sociedades anônimas abertas, o acionista poderá participar e votar
à distância em assembleia geral, nos termos do disposto na regulamentação
da CVM e (ii) nas sociedades anônimas fechadas, o acionista poderá
participar e votar a distância em assembleia geral, observando o disposto
na regulamentação do Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo
Digital do Ministério da Economia.
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O parágrafo 2º do artigo 124 da Lei n. 6.404/76 também teve
a sua redação modificada pela MP, havendo a inclusão do parágrafo 2º-A,
passando a prever que: (i) em casos de força maior, as assembleias poderão
ocorrer em local que não a sede da companhia, deste que tal fato esteja claro
no edital de convocação e (ii) a CVM poderá excepcionar esta regra para as
sociedades anônimas de capital aberto, permitindo, inclusive, a realização de
assembleia geral.
Todas as alterações trazidas pela MP são medidas excepcionais
para o ano de 2020, tendo em vista a ordem de isolamento dos Estados para
evitar da disseminação da COVID-19.
O mais importante é que caso a sociedade opte por realizar
a sua assembleia geral ou reunião de sócios ordinária de forma virtual, esta
deverá observar todas as regras de convocação, realizando a mesma por meio
virtual e utilizar uma ferramenta tecnológica que permita (a) o envio digital dos
documentos de representação, (b) a votação à distância em tempo real, e (c) a
assinatura virtual do livro de presença; e apontar um secretário para realizar
a transcrição da ata durante a realização da assembleia-geral ou reunião de
sócios ordinária, de forma que a mesma seja disponibilizada ao final do ato para
assinatura digital.
Quanto a Comissão de Valores Mobiliários, primeiramente é
importante ressaltar suas atribuições:
• Estimular a formação de poupança e sua aplicação em valores
mobiliários;
• Promover a expansão e o funcionamento correto, eficiente e
regular do mercado de ações, além de estimular as aplicações
permanentes em ações do capital social de companhias abertas
sob o controle de capitais privados nacionais;
• Assegurar e fiscalizar o funcionamento eficiente das bolsas
de valores, do mercado de balcão e das bolsas de Mercadorias
e Futuros;
• Proteger os titulares de valores mobiliários e os investidores
do mercado contra: emissões irregulares de valores mobiliários;
atos ilegais de administradores e acionistas controladores
de companhias abertas, ou de administradores de carteira
de valores mobiliários; e o uso de informação relevante não
divulgada no mercado de valores mobiliários;
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• Evitar ou coibir modalidades de fraude ou de manipulação
que criem condições artificiais de demanda, oferta ou preço dos
valores mobiliários negociados no mercado;
• Assegurar o acesso do público a informações sobre os
valores mobiliários negociados e sobre as companhias que
os tenham emitido;
• Assegurar o cumprimento de práticas comerciais equitativas
no mercado de valores mobiliários;
• Responsável por fazer cumprir a Lei nº 6.404 de 15 de
dezembro de 1976 (Lei da Sociedade por Ações), em relação
aos participantes do mercado de valores mobiliários;
• Realizar atividades de credenciamento e fiscalização
de auditores independentes, administradores de carteiras
de valores mobiliário, agentes autônomos, entre outros;
• Fiscalizar e inspecionar as companhias abertas e os fundos de
investimento;
• Apurar, mediante inquérito administrativo, atos legais e
práticas não-equitativas de administradores de companhias
abertas e de quaisquer participantes do mercado de valores
mobiliários, aplicando as penalidades previstas em lei;
• Fiscalizar e disciplinar as atividades dos auditores
independentes; consultores e analistas de valores mobiliários.
Ressalta-se, ainda, que a CVM não tem competência para
determinar o ressarcimento de eventuais prejuízos sofridos pelos investidores
em decorrência da ação ou omissão de agentes do mercado.
As Companhias devem informar impactos do COVID-19 e
analisar a necessidade de publicação de fato relevante
As Superintendências de Normas Contábeis e de Auditoria
(SNC) e de Relações com Empresas (SEP) da Comissão de Valores Mobiliários
(CVM) divulgaram no dia 10/3/2020, o Ofício Circular SNC/SEP 02/2020,
que reúne orientações sobre os efeitos do Coronavírus nas Demonstrações
Financeiras das companhias abertas.
As áreas técnicas da CVM esclarecem que Diretores de Relações
com Investidores e auditores independentes devem considerar, cuidadosamente,
os impactos do COVID-19 em seus negócios e reportarem nas demonstrações
financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise, observadas
as normas contábeis e de auditoria aplicáveis.
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“Apesar da difícil tarefa de quantificação monetária
dos impactos futuros, é necessário que as companhias
e seus auditores, cada qual exercendo o seu papel,
empenhem os melhores esforços para prover
informações que espelhem a realidade econômica”,
explica José Carlos Bezerra da Silva, superintendente
da SNC.
Adicionalmente, é recomendado que as companhias avaliem,
em cada caso, a necessidade de divulgação de fato relevante e de projeções e
estimativas relacionados aos riscos do COVID-19 na elaboração do formulário
de referência.
“Com relação aos efeitos do Coronavírus, a CVM segue
verificando se os emissores vêm cumprindo com seu dever de divulgar
informações úteis à avaliação dos valores mobiliários por eles emitidos”,
conclui o Superintendente de Relações com Empresas, Fernando Soares Vieira.
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(V) - ASSEMBLEIAS VIRTUAIS EM SOCIEDADES EMPRESÁRIAS
Omar Fauaz
Juliano Siqueira de Oliveira
Art. 18. Todos os prazos legais para a realização de assembleias e
reuniões de quaisquer órgãos, presenciais ou não, e para a divulgação ou
arquivamento nos órgãos competentes das demonstrações financeiras
pelas pessoas físicas ou jurídicas que exerçam atividade empresarial,
ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. A Comissão de Valores Mobiliários, no exercício
da sua competência, regulamentará os demais prazos aplicáveis às
companhias abertas. Seção II
Assembleias e reuniões externas ou virtuais
Art. 19. As assembleias e reuniões referidas no art. 17 poderse-ão
realizar de forma remota, com a possibilidade de participação e votação
virtual, por meio da rede mundial de computadores (internet).
§ 1º Caso admitido pelas autoridades sanitárias locais, em caráter
alternativo, os atos referidos no caput poderão ocorrer presencialmente
em locais diversos dos determinados pela legislação em vigor, desde que
se dê ciência aos participantes e que tais atos ocorram no município da
sede social da pessoa jurídica.
§ 2° Caberá à Comissão de Valores Mobiliários, no caso das companhias
abertas, e ao Departamento Nacional de Registro Empresarial e
Integração, para as demais sociedades, empresárias ou não, regulamentar
a realização de assembleias e reuniões remotas, sempre visando à
ampliação do exercício de direitos e proteções aos sócios ou acionistas.
§ 3° O disposto neste artigo será observado, no que for compatível,
pelas demais pessoas jurídicas de direito privado.
Comentários:
Inicialmente, importante mencionar que o art. 15 do Projeto de
Lei de n° 1.179/2020 buscava refletir uma tendência mundial de aproximar
indivíduos distantes espacialmente, permitindo a realização de conversas,
reuniões e assembleias por meio de ferramentas disponibilizadas pela Internet.
Sua exclusão da Lei do RJET ocorreu por conta da sobreposição com a Medida
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Provisória n. 931, de 30 de março de 2020, que promoveu, dentre outras
providências, a inclusão no ordenamento jurídico (i) do artigo 1080-A do
Código Civil; (ii) do artigo 43-A da Lei 5.764/71; e (iii) dos parágrafos 1º e 2º
do artigo 121 da Lei 6.404/76; tudo com o objetivo de admitir a participação e
votação por meio virtual dos, respectivamente, sócios, associados e acionistas,
nas deliberações societárias que lhes sejam pertinentes e exigidas. E merece
nota o fato de que, havendo oportuna conversão da Medida Provisória em lei,
tais alterações passarão a integrar definitivamente o ordenamento jurídico,
independentemente, portanto, das intercorrências oriundas da pandemia vigente
quando de sua criação.
Aliás, trata-se de uma tendência que, provavelmente, será
perpetuada, na medida em que as interações sociais, dentre as quais estão as
relações negociais, são marcadas pelo dinamismo, exigindo que as decisões e
deliberações empresariais, por consequência, sejam tomadas da maneira mais
breve possível, o que se torna possível por meio da utilização dos recursos
assegurados pela rede mundial de computadores. Não por outro motivo, a
Medida Provisória n.º 931 de 30 de março de 2020
Pois bem, nesse cenário, o art. 15, caput, do Projeto de Lei de
n° 1.179/2020, previa que todas as assembleias e reuniões de quaisquer órgãos,
previstas em lei ou em seus respectivos regimentos, poderiam ser realizadas
através de ferramentas disponibilizadas na Internet, resguardando a possibilidade
de participação e votação virtual dos acionistas ou sócios da empresa.
De outro lado, o § 1° do art. 15 do Projeto de Lei previa a
possibilidade de que a pessoa jurídica realize suas assembleias e reuniões
presencialmente, em locais diversos daqueles determinados pela legislação
em vigor, desde que autorizadas pelas autoridades sanitárias, devendo-se dar
ciência a todos os participantes acerca do ato e estabelecendo que o ato deverá
ocorrer “no município da sede social da pessoa jurídica”.
Assim, depreende-se que o art. 15 do Projeto de Lei em
análise era uma norma flexível, possibilitando a realização de reuniões
e assembleias presenciais ou remotas, garantindo os devidos cuidados
em cada caso. Em se tratando das reuniões presenciais, os três requisitos
acima expostos devem ser respeitados: aprovação da autoridade sanitária,
ciência da realização do ato a todos os interessados e a ocorrência do ato no
“município da sede social da pessoa jurídica”.
Por outro lado, o § 2° do artigo em comento prevê que Comissão
de Valores Mobiliários e o Departamento Nacional de Registro Empresarial
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e Integração deverão regulamentar as regras para a realização das assembleias
e reuniões remotas, com o intuito de garantir a “ampliação do exercício
de direitos e proteções aos sócios ou acionistas”.
Permitir que os órgãos competentes (DREI e CVM) regulem
de maneira precisa a prerrogativa concedida pela lei se mostra uma decisão
prudente, na medida em que os referidos órgãos poderão se atentar e analisar
as peculiaridades das companhias e das sociedades, a fim de garantir com que
a realização das reuniões e assembleias remotas não tragam qualquer prejuízo
aos sócios ou acionistas.
Neste sentido, em primeiro lugar, o Departamento Nacional de
Registro Empresarial e Integração editou e publicou, em 14 de abril de 2020,
a Instrução Normativa n.º 79, a qual tratou de regular a participação e votação
a distância nas sociedades anônimas fechadas, limitadas e cooperativas. E,
antes de mais, é de notar que as disposições constantes da norma em testilha
produzirão efeitos mesmo após o encerramento do período de pandemia desde
que, é claro, as alterações legislativas albergadas na Medida Provisória 931, de
30 de março de 2020, sejam consolidadas no ordenamento ou então o Projeto
de Lei em análise venha a ser aprovado, ganhando, então, força cogente de lei.
Assim, o primeiro ponto a observar na normativa em pauta atine à
criação de duas modalidades de realização de reuniões e assembleias a distância,
sendo elas a “semipresencial”, caracterizada pela prerrogativa dos interessados
participarem presencialmente ou a distância e a “digital”, caracterizada pela
impossibilidade de participação presencial de qualquer dos interessados, de modo
que todos os atos da reunião ou assembleia ocorrerão unicamente a distância, em
meio virtual. A votação por meio virtual, outrossim, poderá acontecer por meio de
utilização de sistema eletrônico adotado pela sociedade para a realização do ato
ou então pelo envio de boletim de voto a distância.
Ainda que a reunião ou assembleia seja realizada em meio
semipresencial ou digital, é necessário que a sociedade (i) cumpra os
requisitos previstos em contrato ou estatuto para a convocação, instalação e
deliberação da assembleia; (ii) divulgue também em meio digital seguro as
informações e documentos referentes ao ato que será realizado; (iii) informe
previamente se a reunião ou assembleia será realizada em meio semipresencial
ou digital, explicando como ocorrerá a participação e votação dos sócios,
associados ou acionistas, sendo que todas essas informações podem ser
inseridas, resumidamente, no anúncio de convocação, o qual deverá indicar
o endereço eletrônico na internet em que todas as informações pertinentes
ao ato estarão disponibilizadas.
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A instrução normativa assegurou à sociedade a possibilidade de
terceirizar junto a empresas especializadas o processamento das informações
relacionadas às reuniões e assembleias semipresenciais ou digitais mantendo
para si, contudo, a responsabilidade pelo cumprimento dos requisitos
estabelecidos na Instrução Normativa. Além disso, há obrigação da sociedade
em manter em arquivo, pelo prazo da ação anulatória, todos os documentos
relacionados ao ato assim como sua gravação integral. O registro de presença
do acionista, sócio ou associado, às reuniões ou assembleias semipresenciais
ou digitais ocorrerá, dependendo do caso, mediante registro da presença física
(no ato realizado na modalidade semipresencial em que o interessado opte
pelo comparecimento) ou mediante envio de boletim de voto ou anotação da
presença no sistema eletrônico de controle de comparecimento (no ato realizado
na modalidade digital), sendo facultado que o presidente e secretário da mesa
assinem isoladamente a Ata da reunião ou assembleia.
A partir do artigo 6º da Instrução Normativa são estabelecidos
requisitos que deverão ser assegurados pelo sistema eletrônico adotado pela
sociedade, cabendo, pela relevância, a transcrição:
Art. 6º O sistema eletrônico adotado pela
sociedade para realização da reunião ou assembleia
semipresencial ou digital deve garantir:
I - a segurança, a confiabilidade e a transparência do
conclave;
II - o registro de presença dos sócios, acionistas ou
associados;
III - a preservação do direito de participação a
distância do acionista, sócio ou associado durante
todo o conclave;
IV - o exercício do direito de voto a distância por
parte do acionista, sócio associado, bem como o seu
respectivo registro;
V - a possibilidade de visualização de documentos
apresentados durante o conclave;
VI - a possibilidade de a mesa receber manifestações
escritas dos acionistas, sócios ou associados;
VII - a gravação integral do conclave, que ficará
arquivada na sede da sociedade; e
134

COMENTÁRIOS AO REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO (RJET)

VIII - a participação de administradores, pessoas
autorizadas a participar do conclave e pessoas cuja
participação seja obrigatória.
Parágrafo único. Nas cooperativas, o sistema de que
trata o caput deve garantir também anonimização dos
votantes nas matérias em que o estatuto social previr
o voto secreto.
Resumidamente, o que se observa é a preocupação da norma
em assegurar a igualdade de condições para o exercício dos direitos, deveres
e prerrogativas inerentes à condição de sócio, acionista ou associado, assim
como a transparência dos atos praticados, condição este imprescindível para a
manutenção da regularidade da empresa.
De igual forma, a Comissão de Valores Mobiliários trata da
participação e voto à distância de acionistas em assembleia geral, em vista da Lei
12.431 de 2011, que alterou a Lei 6.404 de 1976. Neste caso, a regulamentação
da possibilidade de participação e votação a distância no caso das companhias
abertas está contida na Resolução CVM 481/2010, com redação dada pela
Resolução CVM 561, de 7 de abril de 2015, que, introduzindo naquela norma
o Capítulo III-A, passou a regulamentar a votação a distância no âmbito das
sociedades abertas. Deste modo, é assegurado aos acionistas a participação e
votação nas assembleias, a partir de sistema eletrônico responsável tanto pelo
registro da presença dos acionistas quanto pelo registro dos respectivos votos,
conforme artigo 21-C da Resolução 481/2010. Deste modo, os acionistas
podem exercer o direito a voto mediante envio do boletim de voto a distância
(artigo 21-B da norma) ou então mediante a participação a distância durante a
assembleia, conforme artigo 21-C, § 2º, II da Resolução 480.
Ainda, o §3° do artigo 15 do PL 1179 estendia a aplicação do
caput a todas as pessoas de direito privado, desde que o procedimento seja
compatível com eventuais peculiaridades.
Certo é que, pelo que demonstrado, há grande preocupação por
parte da Comissão de Valores Mobiliários e do Departamento Nacional de
Registro Empresarial e Integração em garantir a legalidade jurídica dos atos
regulamentados e praticados na modalidade a distância, atestando com segurança
quem são os participantes da solenidade, bem como quais deliberações ou votos
serão tomados no ato.
De igual modo, o sistema a ser utilizado deve atestar a identidade
dos participantes das reuniões e assembleias. Ou seja, o sistema a ser utilizado
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deve fornecer segurança de que o participante do ato é, efetivamente, o sócio
ou acionista da empresa, garantindo, consequentemente, a legitimidade das
opiniões e votos expostos pelo participante da reunião ocorrida remotamente.
Não pode ser desmerecido, outrossim, o fato de que há informações e
deliberações abordadas em reuniões e assembleias que devem ser tratadas
em sigilo, quer seja para inibir a concorrência desleal, quer seja para tratar
sobre estratégias de venda, entre outros motivos, além de que é certo que o
sócio, acionista ou associado não presente fisicamente ao ato não poderá ser
prejudicado no exercício de seus deveres e direitos societários.
Por tudo isso, um grande desafio a ser enfrentado pelas sociedades
será a identificação e utilização de sistemas virtuais que garantam segurança
e o cumprimento de todos os requisitos técnicos exigidos para a prática dos
atos. Neste ponto, verifica-se que há várias empresas que oferecem plataformas
para a realização de assembleias e reuniões virtualmente. Os referidos sistemas
permitem a realização de ”webconferência” ou “videoconferências”, com a
gravação de seus conteúdos, participação de diversas pessoas, com transmissão
de áudio e vídeo em alta qualidade, permitindo o compartilhamento de tela,
de imagens, vídeos, slides, desktop, oferecendo completa integração entre os
participantes, o que será necessário para que o ato tenha validade, tendo vista,
relembre-se, por exemplo, a previsão do artigo 4º, § único e 6º, VI Instrução
Normativa 79 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração.
A “webconferência” é definida enquanto serviços de comunicação
e colaboração que promove encontros virtuais entre dois ou mais participantes
que possibilita “que, mesmo distantes geograficamente, os participantes
compartilhem áudio, vídeo, texto, imagens, quadro branco e a tela de seus
computadores” (https://conferenciaweb.rnp.br/). A “videoconferência” espelha
serviço menos completo, sendo definida como “chamada de vídeo e áudio que
ocorre utilizando um protocolo de rede específico e exige equipamentos de
videoconferência dedicados em ambas, ou nas várias localidades envolvidas”
(https://sti.fmrp.usp.br/diferencas-entre-vc-webc-e-transmissao/).
Logo, considerando as exigências legais para a prática das
assembleias e reuniões societárias à distância, o serviço de webconferência se
mostra mais adequado às necessidades da sociedade.
Algumas plataformas permitem que a conferência seja aberta ao
público ou, por outro lado, exija senha ou o fornecimento de dados pessoais
para que o interessado possa entrar na “sala” virtual e, assim, participar da
reunião ou assembleia. Especialmente, quanto à segurança das plataformas,
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alguns sistemas se valem de diversos métodos para garantir a identidade do
participante, o sigilo do áudio e vídeo da reunião, bem como dos arquivos e
imagens trocadas durante o ato.
Outro ponto que vale mencionar é que as referidas plataformas
possuem baixo custo, na medida em que as plataformas líderes de mercado
cobram valores mensais inferiores a R$ 80,00 (oitenta reais) por mês para
participação de centenas de usuários na videoconferência. Ainda há plataformas
que oferecem o serviço de videoconferência gratuitamente até o limite de 250
participantes (https://www.3cx.com.br/web-conferencing/) .
Em conclusão, o art. 15 do Projeto de Lei de n° 1.179/2020
não se mostrava adequado tão somente para o enfrentamento dos obstáculos
criados pela Pandemia do Covid-19. O dispositivo em questão acompanhava a
nova realidade das relações empresariais, que, por sua vez, demandam tomada
de decisão cada vez mais rápida por parte dos sócios ou acionistas. Com
isso, possibilitar que reuniões e assembleias sejam realizadas remotamente,
mantendo-se, contudo, a segurança e transparência que se deve esperar de
referidos atos atende ao dinamismo exigido nas relações empresariais atuais.
Desta forma, espera-se que as inovações pretendidas pelo
disposto no artigo 15 do PL 1.179/20, excluídas de sua redação final,
adquiram força legislativa pela aprovação pelo Congresso Nacional da
Medida Provisória n. 931/20.
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(VI) - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS
Maria de Lourdes de Souza
Marcelo Antonio Ohrenn Martins
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas
ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX, da
Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se apenas às
ações ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. (Vetado)
Comentários:
O texto proposto, embora não tivesse o condão de alterar
nenhuma legislação vigente, instituiria normas de caráter transitório afetando
diversos institutos no período em que perdurar a Pandemia, dentre os quais, a
Lei de Locações.
Este capítulo dedica-se a demonstrar os impactos transitórios
que o PL do RJET teria em relação à Locação de Imóveis Urbanos especificada
em seu artigo 9º do Capítulo VI, que assim dispõe;
Como breve intróito, ressalta-se que as locações de imóveis
urbanos e os procedimentos a ela pertinentes são regulados pela Lei 8.245/1991.
Na referida legislação, encontramos as principais ações judiciais para o
resguardo dos direitos do locador/proprietário e do locatário/inquilino, entre
elas a ação de despejo, cuja previsão está contemplada nos artigos 59 a 66.114
Essa medida judicial é utilizada pelo Locador quando o “contrato
de locação realizado com o Locatário não está sendo cumprindo nos termos
das cláusulas pactuadas pelas partes contratantes gerando impossibilidade
de sua manutenção.”115 O resultado pretendido com a ação culmina com a
retirada forçada do locatário do imóvel, quando outro caminho não há senão a
determinação judicial para sua desocupação.
Nessa seara, o artigo 9º do PL, estabelecia que não haveria
concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo
ajuizadas a partir de 20 de março de 2020 e até 30 de outubro de 2020.
114
115

ROSA, Edson Costa. Prática de direito imobiliário. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2012. p 41.
ROSA, Edson Costa. Prática de direito imobiliário. Leme/SP: Mundo Jurídico, 2012 p 42.
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A disposição proposta especificou quais os tipos de liminar
previstas no artigo 59, §1º da Lei de Locações estariam suspensos, sendo que
das nove possibilidades previstas, somente três permaneceriam vigentes no
período da pandemia, ou seja, ainda caberia a liminar quando as ações tivessem
por fundamento os incisos III, IV e VI do artigo em referência:
Art. 59. Com as modificações constantes deste
capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.
§ 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em
quinze dias, independentemente da audiência da
parte contrária e desde que prestada a caução no valor
equivalente a três meses de aluguel, nas ações que
tiverem por fundamento exclusivo:
I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso
I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por
duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo
mínimo de seis meses para desocupação, contado da
assinatura do instrumento;
II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova
escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo
ela demonstrada em audiência prévia;
III - o término do prazo da locação para temporada,
tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta
dias após o vencimento do contrato;
IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo
na locação, de acordo com o referido no inciso I do art.
11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas
por lei;
V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta
a locação, celebrada com o locatário.
VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a
necessidade de se produzir reparações urgentes
no imóvel, determinadas pelo poder público, que
não possam ser normalmente executadas com a
permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse
a consenti-las;
VII – o término do prazo notificatório previsto
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no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de
nova garantia apta a manter a segurança inaugural do
contrato;
VIII – o término do prazo da locação não residencial,
tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do
termo ou do cumprimento de notificação comunicando
o intento de retomada;
IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da
locação no vencimento, estando o contrato desprovido
de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não
ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido
de exoneração dela, independentemente de motivo.”
Portanto, pretendia o artigo 9º que, uma vez proposta a ação de
despejo (a partir do dia 20 de março de 2020) com fundamento em outros incisos
que não sejam os III, IV e VI, do §1º do artigo 59, da Lei de Locações, não
houvesse a concessão de liminar para despejo até o dia 30 de outubro de 2020.
Convém traçar breves comentários sobre as possibilidades que
permaneciam vigentes.
A primeira hipótese se referia à locação por temporada, regulada
nos artigos 48 a 50 da Lei de Locações. Como se sabe, esta locação tem prazo certo
e limitado, não podendo superar 90 dias (art. 48). Assim, findo o prazo, autorizase o despejo, desde que ação seja proposta nos 30 (trinta) dias subsequentes ao
término do contrato. Esse prazo se torna tanto mais importante quanto se tenha
ciência que a sua inobservância acarretará prorrogação por prazo indeterminado e
proibição de reaver o imóvel antes de trinta meses (art. 50). Pode-se afirmar que
são raros os casos encontrados na jurisprudência aplicando o inciso III.116
A hipótese do inciso IV é a do despejo decorrente de falecimento
do locatário sem herdeiros. Se herdeiros houver, subrogar-se-ão no contrato de
locação, por força do artigo 11, I:
No TJRJ, porém, há acórdão nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO.
LOCAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR.
PRESENÇA. DECISÃO QUE SE MANTÉM. (...) 3. As partes firmaram contratos por temporada,
com o último encerrando em 30.06.2019. Já a ação principal foi distribuída em 04.07.2019, ou seja,
dentro do trintídio previsto no artigo 59, inciso III, da Lei de Locação. (...) 6. Assim, ante a presença
dos requisitos legais, mantém-se a decisão que deferiu o pedido de liminar formulado pela ora
agravada.” TJRJ. Agravo de Instrumento nº 0041007-06.2019.8.19.0000 Relator Desembargador
José Carlos Paes, julgado em 23 de outubro de 2019.
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“Art. 11. Morrendo o locatário, ficarão sub-rogados
nos seus direitos e obrigações:
I - nas locações com finalidade residencial, o cônjuge
sobrevivente ou o companheiro e, sucessivamente,
os herdeiros necessários e as pessoas que viviam
na dependência econômica do de cujus, desde que
residentes no imóvel;”
Encontra-se na jurisprudência a discussão da sub-rogação por
parte dos herdeiros. O entendimento jurisprudencial, porém, é de determiná-la
e com isso validar a sucessão no próprio contrato de locação.117
Finalmente, há a possibilidade de se obter a liminar quando o
motivo do despejo é a reparação urgente do imóvel que não pode ser realizada
com o inquilino no local. A jurisprudência tampouco é farta em liminares nessa
hipótese, sendo situação bastante mais rara do que a falta de pagamento.118
Ainda vale notar que havia no PLS original, em seu artigo 10,
uma previsão de suspensão do pagamento dos aluguéis quando o locatário
residencial sofresse alteração econômico-financeira, decorrente de demissão,
redução de carga horária ou diminuição de remuneração.
Esse artigo, contudo, foi também suprimido, já no Senado
Federal, acolhendo argumentos discutidos em diversas emendas propostas
pretendendo prevenir o desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
A Senadora Simone Tebet, relatora do projeto, apresentou a
seguinte justificativa para as alterações nesse artigo 9°:
“Essa regra justifica-se porque, nesse momento atual
de restrição de circulação de pessoas, fica muito
difícil que uma pessoa seja desalojada e consiga
um outro local para alugar. Entendemos, porém,
Vide, a esse respeito, por exemplo: TJSP: “AÇÃO DE DESPEJO C. C. COBRANÇA. LOCAÇÃO
DE IMÓVEL RESIDENCIAL. (...) Falecimento da locatária. Filha da locatária que permaneceu no
imóvel. Continuidade da relação locatícia. Sub-rogação. Inteligência do art. 11, I, da Lei nº 8.245/91.
Responsabilidade que se inicia após o óbito da locatária, apenas. (...)”. (TJSP. Apelação Cível 100103691.2015.8.26.0242; Relator Dimas Rubens Fonseca; Data do Julgamento: 16/12/2016)
118
A ilustrar um desses casos, veja-se situação julgada pelo TJDFT, em que a CAESB notificou
o locador e as reparações fariam com que os banheiros não pudessem ser usados por 60 dias,
tornando inabitável o imóvel durante os reparos. A liminar foi deferida. TJDFT. Apelação Cível
n.: 20160310055039, Relatora Sandra Reves. julgado em 07/12/2016.
117
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que a proibição da liminar não deve perdurar até o
final do ano. Preferimos antecipar essa proibição
para 30 de outubro de 2020, data que tem sido usada
como parâmetro na lei como marco final dessa fase
de excepcionalidade.”119
Ao que parece, as locações destinadas ao comércio (art. 51 da
Lei 8.245/91) também estariam inseridas no escopo da norma proposta.
Isso porque, o artigo 9º trata das locações de imóveis urbanos
sem qualquer restrição, ou seja, de forma geral, englobando tanto imóveis
residenciais quanto comerciais.
O veto decorreu de iniciativa do Ministério da Justiça e Segurança
Pública, que sustentou que o artigo representaria “proteção excessiva ao devedor
em detrimento do credor”, incentivando o inadimplemento. Na ausência dessa
norma, o entendimento é de prevalência e plena aplicabilidade do artigo 59 da
Lei de Locações.120
De fato, o veto talvez traga o maior peso sob o aspecto social,
visto que a suspensão prevista no proposto artigo 9º contemplava a vedação
a concessão de liminar em ação de despejo até outubro/2020, quando quiçá a
economia já esteja dando sinais de recuperação.
Sem essa proteção, a parte mais vulnerável (locatário), seja
ele pessoa física ou jurídica de pequeno porte, poderá sofrer os danos do
desalojamento liminar, pois em nosso entendimento as previsões contidas no
artigo 59 da respectiva Lei sejam hipótese de numerus clausus, não admitindo
interpretação extensiva.

Parecer Senadora Simone Tebet. PL 1179/20. Disponível em: https://www25.senado.leg.br/
web/atividade/materias/-/materia/141306 Acesso em 08 de abril 2020.
120
Neste sentido: vide LUPI, André. Op. Cit.: “No que tange ao tema de locações, dado que
a liminar de despejo tem previsão legal, verificando-se uma das hipóteses referidas no art. 9º
do RJET, o magistrado não poderá deixar de conceder a liminar apenas com fundamento na
ocorrência da pandemia, pois não há lei que o autorize a ponderar ou flexibilizar essa norma.
Assim, por exemplo, faltando com o pagamento do aluguel e preenchidas as demais condições,
não haverá óbice à concessão de liminar.”
119
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(VII) – DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS
Daniella Machado Ribeiro Goedert
Flávia Jeane Ferrari
André Lipp Pinto Basto Lupi
Art.11. Em caráter emergencial, até 30 de outubro de 2020, além dos
poderes conferidos ao síndico pelo art. 1.348 do Código Civil, compete-lhe:
I – restringir a utilização das áreas comuns para evitar a contaminação
do coronavírus (Covid-19), respeitado o acesso à propriedade exclusiva
dos condôminos;
II – restringir ou proibir a realização de reuniões, festividades, uso dos
abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade
exclusiva dos condôminos, como medida provisoriamente necessária
para evitar a propagação do coronavírus (Covid-19), vedada qualquer
restrição ao uso exclusivo pelos condôminos e pelo possuidor direto de
cada unidade. (Vetado)
Parágrafo único. Não se aplicam as restrições e proibições contidas
neste artigo para casos de atendimento médico, obras de natureza
estrutural ou a realização de benfeitorias necessárias. (Vetado)
Comentários:
Em virtude da Pandemia do coronavírus (Covid-19), pelo período
a partir de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020, os condomínios
edilícios, com previsão legal no atual Código Civil, Parte Especial, Livro III, Da
propriedade, Capítulo VII, nos artigos 1.331 a 1.358, teriam, pelo PL original,
o acréscimo de algumas regras.
De acordo com o artigo 1.331 do Novo Código Civil121, entende-se
por condomínio edilício “aquele condomínio em que pode haver em edificações,
partes que são propriedade exclusiva, e partes que são propriedade comum
dos condôminos”. Condomínio edilício nada mais é que uma modalidade de
condomínio geral, no qual os comunheiros compartilham a propriedade.
Na doutrina, existem várias nomenclaturas para tratar o
condomínio edilício, tais como: propriedade horizontal; propriedade de planos
BRASIL. Lei n. 10.406, 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União,
Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: Acesso em: 10 abril 2020.
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horizontais; condomínios especiais; por andares; em edificações, por unidades
autônomas e condomínio sui generis.
Para Caio Mário no condomínio edilício “há uma fusão de
direitos, em que o mesmo sujeito é simultaneamente titular de uma unidade
autônoma e de uma co-propriedade com propriedade individual e comum”122.
Segundo Silvio Rodrigues “o regime dos condomínios edilícios
se caracteriza por apresentar uma propriedade singular dos apartamentos e
andares, ao lado de uma comunhão necessária e inexorável do terreno e das partes
comuns do prédio”123. De acordo com Plácido e Silva “condomínio significa o
direito simultaneamente tido por várias pessoas sobre o mesmo objeto, não em
uma parte determinada, mas num quinhão ideal, atribuído segundo a força do
direito próprio de cada pessoa”124.
Desta forma, o condomínio edilício constitui uma forma
diferenciada de propriedade, onde se admite que haja compartilhamento das
áreas comuns, ao mesmo tempo em que existem frações individualizadas; sua
característica é a de justaposição de propriedades distintas, individualizadas, ao
lado de propriedades comuns. Cada condômino tem o exercício do seu direito
limitado pelas obrigações especiais que decorrem possuí-lo num edifício com
outras unidades autônomas.
Limitar o uso da propriedade, notadamente em condomínios
edilícios, em situações emergenciais como o caso da pandemia, visa buscar
soluções equânimes frente à situação mundial. A questão posta em relação a
este artigo, porém, é a competência para fixar as restrições.
O condomínio é doutrinariamente conceituado como “sujeito
despersonalizado”125, instituído por convenção entre os condôminos,
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Vol. 4. Rio de Janeiro: Forense, 2004.
RODRIGUES, Sílvio. Direito civil. Vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2004
124
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2001.
125
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: RT, 2020, v. ´1, p. 6.6 (versão
digital). Neste sentido, do STJ: “(...) AÇÃO DE REPARAÇÃO AJUIZADA PELO CONDOMÍNIO.
ALEGADOS DANOS MORAIS EXPERIMENTADOS PELO ENTE DESPERSONALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. 1. Os danos morais estão
intrinsecamente ligados aos direitos da personalidade, mas neles não se esgotam, dizendo, pois,
especialmente, com a esfera existencial do ser humano, com a sua dignidade. 2. A doutrina
dominante reconhece que os condomínios edilícios não possuem personalidade jurídica,
sendo, pois, entes despersonalizados; também chamados de entes formais, com a massa falida
e o espólio. 3. Não havendo falar em personalidade jurídica, menos ainda se poderá dizer do
maltrato a direitos voltados à personalidade e, especialmente, àqueles ligados à honra objetiva.
4. Agravo Interno Desprovido. (AgInt no REsp 1521404/PE, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, julgado em 24/10/2017). (grifo adicionado). Todavia, essa condição não impede
122
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devidamente registrada no ofício de registro de imóveis competente (Código
Civil, artigos 1.332 e seguintes).
O conjunto de proprietários de um condomínio edilício é
representado pelo síndico, segundo artigo 1.348 do Código Civil, a quem
incumbe administrar os interesses comuns e representar legalmente a entidade
condominial.126 Conforme descrevem Eduardo Beil e Álvaro Borges de Oliveira:
“(...) da mesma forma do que numa sociedade
específica – um país, por exemplo – no condomínio
edilício existe um síndico, que reproduz a figura
do Poder Executivo; uma Assembleia Geral que
representa o Poder Legislativo; um Conselho que
fiscaliza contas, e auxilia o síndico em suas decisões.
Igualmente, há tanto na assembleia, quanto no
síndico e no conselho, figuras que equivalem ao
Poder Judiciário, eis que aplicam sanções frente
ao descumprimento de normas, decidem sobre
a permissão ou não de obras, alterações e outros
pedidos mais. Há ainda no condomínio edilício uma
convenção, como que uma lei suprema, equivalente
a uma Constituição, e um regimento interno, muitas
vezes destinado a questões menores ou à disciplina
pormenorizada do uso da propriedade e da preservação
do direito de vizinhança”.127

que os condôminos respondam pelas dívidas após o que impropriamente se designa desconsideração
da personalidade jurídica: “(...) 2. Distinção entre condomínio horizontal e pessoa jurídica. Voto
divergente no tópico de um dos integrantes da Terceira Turma. 3. Desnecessidade de aplicação
da teoria da desconsideração da personalidade jurídica aos condomínios. 4. Possibilidade
de redirecionamento da execução em relação aos condôminos após esgotadas as tentativas
de constrição de bens do condomínio, em respeito ao princípio da menor onerosidade para o
devedor. 5. Hipótese em que houve penhora de créditos, mas não se esgotaram as possibilidades
de realização desses créditos em favor do exequente. 6. Redirecionamento da execução descabido
no caso concreto, 7. Recurso Especial Desprovido. (REsp 1486478/PR, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, julgado em 05/04/2016).
126
COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: RT, 2020, v. 4, p. 470.
127
BEIL, Eduardo; OLIVEIRA, Álvaro Borges de. A limitação ao direito de propriedade nos
condomínios edilícios e sua função social. Disponível em: <http://www.ambitojuridico.com.br/
site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1501> Acesso em: 08 abril 2020.
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Para Carlos Roberto Gonçalves128, os interesses comuns dos
condôminos reclamam por um administrador. Compete então ao síndico,
representar a coletividade condominial, praticando os atos de defesa dos
interesses comuns, com poderes para representar e defender a comunidade com
muita responsabilidade, já que a administração de um condomínio envolve
tantas tarefas que hoje se compara a gestão de uma empresa.
Além dos poderes já conferidos ao síndico, elencados no artigo
1.348, em especial no inciso V,129, apontado como fundamento para as ações
tomadas por síndicos desde o início da pandemia, se o artigo vetado se tornasse
Lei, seriam dirimidas as hesitações a respeito dos poderes do síndico de tomar
tais providências sem convocar assembleia geral.130 Com o veto, porém, ficou
mais evidente que é a assembleia o órgão competente para impor tais restrições,
nada obstante autoridades sanitárias também possam recomendar ou mesmo,
por Decreto Municipal, impor as mesmas limitações.
A expressão “restringir” há de ser interpretada no seu sentido
mais amplo. Na medida em que o fim assim justifique (conter a difusão do vírus
na comunidade), poderia o síndico, pela redação proposta, não só literalmente
“restringir”, no sentido de criar condições, limites ou obstáculos à utilização,
como, de fato, proibir o uso de áreas comuns. Obviamente, fez-se no Projeto de
Lei ressalva às áreas necessárias à utilização das propriedades individuais dos
condôminos (corredores, elevadores, salas de passagem, espaços para coleta
de correspondência, medição de luz e gás). Nessas áreas não poderia haver
proibição. Restrição, todavia, seria admissível, como restringir o número de
pessoas em uso simultâneo do elevador ou proibir entregadores de acederem
aos espaços coletivos, mas internos ao edifício.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. 5. São Paulo: Saraiva, 2014.
Art. 1.348. Compete ao síndico: I - convocar a assembleia dos condôminos; II - representar,
ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa
dos interesses comuns; III - dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento
judicial ou administrativo, de interesse do condomínio; IV - cumprir e fazer cumprir a convenção,
o regimento interno e as determinações da assembleia; V - diligenciar a conservação e a guarda das
partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores; VI - elaborar
o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano; VII - cobrar dos condôminos as suas
contribuições, bem como impor e cobrar as multas devidas; VIII - prestar contas à assembleia,
anualmente e quando exigidas; IX - realizar o seguro da edificação. § 1o Poderá a assembleia investir
outra pessoa, em lugar do síndico, em poderes de representação. § 2o O síndico pode transferir a
outrem, total ou parcialmente, os poderes de representação ou as funções administrativas, mediante
aprovação da assembleia, salvo disposição em contrário da convenção.
130
Sobre a necessidade ou não de convocar assembleia, veja-se a matéria disponível no CONJUR.Áreas
condominiais de uso comum podem ser interditadas, dizem advogados. 19/03/2020.
Disponível em: https://www.conjur.com.br/2020-mar-19/areas-publicas-condominios-podem-isoladas
128
129
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Seja como for, entendia-se que o síndico, no uso de seus
poderes, deveria agir de forma transparente e inequívoca, fazendo publicar aos
condôminos as regras que estabelecesse.
O inciso II, instituiria como poder do síndico, a restrição
ou a proibição de reuniões e festividades no condomínio, inclusive nas
unidades particulares, e também nos abrigos de veículos (garagem), ou seja,
provisoriamente estaria proibido, que várias pessoas, ocupassem um mesmo
ambiente nas áreas de destinação coletiva e a entrada de pessoas não residentes
no condomínio, com o fim de evitar riscos de contaminação pelo coronavírus.
O síndico ficaria dotado de poderes para impedir aglomerações
no interior do condomínio, em consonância com as práticas de distanciamento
social recomendadas pelas autoridades sanitárias.
Seja em assembleia, como fica claro ser a solução jurídica hoje
vigente, ou seja pelo síndico, como pretendeu o PL, optando por medida mais
branda (restrição), a determinação não poderá ser discriminatória, posto que a
jurisprudência já há tempos repudia a discriminação entre condôminos no uso
dos espaços comuns nos casos de inadimplência,131 por exemplo, ou seja, nem a
inadimplência justifica a discriminação.
O parágrafo único permitia exceções, quanto às restrições e
proibições, caso fossem necessário atendimentos médicos a qualquer dos
condôminos, permitindo-se então a entrada de terceiros alheios ao condomínio,
bem como em caráter emergencial, caso viessem a surgir obras de natureza
estrutural ou benfeitorias necessárias no período em que as medidas de
segurança à saúde pública estiverem em vigor.
São de natureza estrutural as obras que assegurem a estabilidade
da construção, como reparos em fundações, bem como as que sejam
imperativas para fruição dos serviços básicos de energia, água e gás. Assim,
rompido um encanamento de água ou gás numa unidade condominial, haverá
A jurisprudência é remansosa a respeito. Para exemplificar, acórdão recente do TJSP:
Condomínio. Ação de obrigação de não fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de
procedência. Recurso que nega a ocorrência de recusa ao uso de salão de festas por inadimplência.
Elementos de prova suficientes de negativa. Artigo 1.336 do Código Civil. Regulamento traz a
proibição e que é abusiva. Recurso não provido, com observação. Primeiro, os elementos de prova
corroboram que a negativa de uso do salão de festas decorreu da inadimplência, até porque assim
consta de documento e do Regulamento. Mas, conforme as disposições do Código Civil, em
especial o artigo 1.336, constam os meios ordinários de cobrança do condômino inadimplente e
a proibição da utilização de áreas comuns do condomínio não foi contemplada. (TJSP; Apelação
Cível 1013213-39.2018.8.26.0224; Relator Kioitsi Chicuta, 05/02/2020)
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de ser permitida a entrada dos prestadores de serviço capazes de fazerem o
reparo. Do mesmo modo, a aparição de rachaduras e fissuras pode implicar
necessidade de reparos urgentes.
Já as benfeitorias necessárias são aquelas requeridas para
conservar a coisa.132 O reparo de um vazamento, decorrente de infiltração,
é benfeitoria necessária. A substituição de um vidro quebrado com o
vento também.
André Junqueira aponta, com certa razão, a falta do adjetivo
“urgente” para essas exceções, ou seja, somente benfeitorias e obras urgentes
deveriam ser admitidas, assim como atendimentos médicos de urgência e não
quaisquer atendimentos. Entretanto, entende-se que a ratio legis é justamente a
de criar a exceção para casos que não possam esperar pelo retorno às atividades
normais. Assim, o dispositivo deve ser lido com coerência à sua teleologia, tal
como se a menção a “urgente” nele estivesse contida.133
Com o veto, reitera-se, fica solucionada a dúvida enfrentada pela
jurisprudência, de modo que passa a assembleia a deter a competência para
impor as restrições.134

FIUZA, César. Direito Civil Curso Completo. São Paulo, RT, 2016, 2. ed. eletr., cap. 6. Nas
palavras do autor: “ Necessária é a benfeitoria que for realizada para conservar a coisa, impedindo
que se deteriore ou pereça.”
133
JUNQUEIRA, André. Os impactos do PL 1.179/20 nos condomínios durante o coronavírus.
Migalhas, 3/04/2020. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/323655/os-impactosdo-pl-1179-20-nos-condominios-durante-o-coronavirus
134
Lê-se, nas razões de veto ao artigo 11: “A propositura legislativa, ao conceder poderes
excepcionais para os síndicos suspenderem o uso de áreas comuns e particulares, retira a
autonomia e a necessidade das deliberações por assembleia, em conformidade com seus estatutos,
limitando a vontade coletiva dos condôminos.”
132
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(VIII) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS, DIVIDENDOS E RESULTADOS
Caroline A. Taborda dos Santos Dallegrave
Art. Os dividendos e outros proventos, ainda que sobre o lucro constante
de balanço levantado ao final de exercícios encerrados, mas ainda
não aprovados pelos sócios ou acionistas das sociedades, conforme o
caso, poderão ser declarados durante o exercício social de 2020 pelo
Conselho de Administração independentemente de previsão estatutária
ou contratual.
Parágrafo único. Quando não houver Conselho de Administração,
a Diretoria da sociedade assumirá a competência prevista no caput
deste artigo.
Comentário:
Previa o artigo 16 do Projeto de Lei uma importante disposição
sobre distribuição de dividendos e alteração da competência para declará-los
durante o estado de pandemia.
As pessoas jurídicas de direito privado, que desenvolvem
atividade econômica com finalidade lucrativa, para a realização de distribuição
de lucros, dividendos e resultados devem seguir requisitos legais e os respectivos
contratos sociais e estatutos. E, assim, a legislação garante o direito à obtenção
de dividendos mediante:
apuração de lucro,
levantamento de balanço,
aprovação de contas,
declaração e destinação do lucro e pagamento de dividendos.
Para as Sociedades Anônimas, que são regidas pela Lei sob nº
6.404/76, a administração deve propor, na data do balanço, a destinação do resultado,
inclusive dividendos, a ser submetido para aprovação em assembleia. Submetido
para aprovação em assembleia. No caso de sociedades empresárias limitadas, a
proposta de destinação de lucro deverá ser estabelecida no contrato social.
O exercício financeiro compreende o período definido para fins
de segregação e organização dos registros relativos à arrecadação de receitas, à
execução de despesas e aos atos gerais de administração financeira e patrimonial
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de empresas. Geralmente, o exercício financeiro tem duração de doze meses e
coincide com o ano civil, mas pode ser definido conforme determinação dos
sócios nos documentos constitutivos da empresa.
Assim, o art. 16 dispõem, no que tange a aprovação dos dividendos
e outros proventos, ainda que sobre o lucro constante de balanço levantado ao
final de exercícios encerrados poderá ser realizado durante o exercício de 2020,
sem que seja necessária qualquer alteração no contrato social ou no estatuto da
pessoa jurídica.
O artigo décimo da Lei Federal sob nº 9249/95 instituiu a isenção
da tributação sobre os lucros ou dividendos, nos seguintes termos:
“Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base
nos resultados apurados a partir do mês de janeiro de
1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, não ficarão sujeitos à incidência do imposto
de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo
do imposto de renda do beneficiário, pessoa física ou
jurídica, domiciliado no País ou no exterior.”
Vale comentar ainda o Projeto de Lei nº 766, de 2020, do Senador
Randolfe Rodrigues, que prevê a revogação do art. 10, com efeito repristinatório
sobre a incidência da tributação sobre dividendos.
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(IX) POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA
Vinícius Camargo Zientarski
Art. 17. A empresa que atue no transporte remunerado privado
individual de passageiros, nos termos da Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de
2012, inclusive por aplicativos ou outras plataformas de comunicação
em rede, reduzirá, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de
outubro de 2020, sua porcentagem de retenção do valor das viagens em
ao menos 15% (quinze por cento), garantindo o repasse dessa quantia
ao motorista. (Vetado)
§ 1° Fica vedado o aumento dos preços das viagens ao usuário do serviço
em razão do previsto no caput. (Vetado)
§ 2° As regras previstas no caput e no § 1° aplicam-se aos serviços de
entrega (delivery), inclusive por aplicativos ou outras plataformas de
comunicação em rede, de comidas, alimentos, remédios e congêneres.
(Vetado)
Comentários:
O transporte remunerado individual de passageiros se popularizou
no Brasil acompanhando a tendência global da contratação dos serviços de
transporte por aplicativo, apresentando-se como alternativa eficiente, prática e
econômica para o deslocamento nas cidades.
Apesar de amplamente aceito pelos usuários, em busca de melhor
preço e praticidade, devido à informalidade dos profissionais e ausência de norma
regulamentadora, o serviço inicialmente foi objeto de proibição no âmbito de
vários municípios e alvo de protestos, principalmente pelas estruturas de transporte
privado já constituídas e que suportavam os custos formais da atividade.
A pacificação da matéria ocorreu através do Recurso
Extraordinário nº 1054110, com tese de repercussão geral, pelo qual o Supremo
Tribunal Federal se pronunciou pela inconstitucionalidade da restrição à
atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em
aplicativo, resguardando os princípios constitucionais de livre concorrência e
livre iniciativa como fundamentos para a prática regular.
O fato popularizou a atividade de “motorista de aplicativo” como
alternativa para a superação da crise econômica e desemprego vivenciados
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por muitos brasileiros e a regularização da atividade através da Lei Federal
13.640 de 26 de março de 2018, que alterou dispositivos das Diretrizes da
Política Nacional de Mobilidade Urbana e incluiu a modalidade no rol de
definições do artigo 4º da Lei 12.587/12, estabeleceu as bases para o exercício
legal da prestação de serviços, ipsis litteris:
Art. 4º Para os fins desta lei, considera-se:
[...]
X – Transporte remunerado privado individual de
passageiros: serviço remunerado de transporte de
passageiros, não aberto ao público, para a realização
de viagens individualizadas ou compartilhadas
solicitadas exclusivamente por usuários previamente
cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de
comunicação em rede.
A normativa ainda fez referência à competência exclusiva
de Municípios e Distrito Federal para regulamentar e fiscalizar a atividade
no âmbito local, elencando requisitos mínimos a serem observados pelos
motoristas/empresas para o exercício do transporte remunerado privado
individual nas cidades.
A previsão, contida no artigo 11 da Lei, preconiza aos municípios
que optarem por regulamentar a atividade somente serem autorizados os
motoristas que possuírem CNH categoria B ou superior com a informação de
que exerce atividade remunerada; que tenham realizado a emissão e manutenção
do CRLV; a inscrição como contribuinte individual do INSS; a exigência de
contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros; a regularidade do
DPVAT; além da demonstração de regularidade do veículo e apresentação de
negativa de antecedentes criminais.
Essa gama de requisitos vem contribuindo para a formalização
da atividade estabelecendo condições regulamentares mínimas que disciplinam
a relação entre motorista/empresa que atua no transporte de passageiros e as
empresas de aplicativos, e aos quais, soma-se a proposta legislativa contida nos
artigos 17 e 18 do Projeto do RJET.
Acredita-se que a propositura dos artigos 17 e 18 do RJET
tivessem por objetivo rebalancear as relações entre as empresas que atuam
no transporte remunerado privado individual de passageiros e os profissionais
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liberais prestadores deste serviço, considerando a situação excepcional da
pandemia e isolamento social que vem diminuindo significativamente a
demanda por transporte individual de passageiros.
Os dispositivos propostos, neste sentido, partiam do pressuposto
de hipossuficiência fática e econômica do motorista frente à empresa de
transporte de aplicativo, razão pela qual ratificavam o aumento do repasse
durante a situação pandêmica. Com a redação sugerida, aos prestadores
(motoristas, taxistas, entregadores) seria garantido o aumento do repasse na
ordem de 15% (quinze por cento), percentual que anteriormente era destinado
à empresa de aplicativo.
Em situações normais a empresa de aplicativo considera para o
cálculo do valor total além de uma tarifa base e um custo fixo, outras variáveis
como tempo e distância da “corrida”, retendo ao final, o equivalente a 25 até
35% (de acordo com o app) do valor total. Considerando o percentual mínimo de
25% destinados ao aplicativo, 75% seriam destinados ao motorista ou empresa
que viabiliza o transporte do passageiro.
Independentemente do juízo de valor sobre o percentual retido,
importante reflexão ser feita parte do fato que inexistindo qualquer relação de
emprego ou subordinação entre empresa de aplicativo e motorista, a relação
entre ambos se estabeleceu a partir da manifestação livre da vontade das partes,
o que nos coloca na seara das relações tipicamente privadas.
Parte-se do pressuposto assim, que embora possa ser presumida
a hipossuficiência do motorista frente à empresa do aplicativo, houve um acordo
prévio sobre os percentuais de repasse no âmbito privado sob o qual caberia,
em caso de onerosidade excessiva, à própria parte da relação contratual, a
comprovação do desequilíbrio. Apesar disso, verifica-se a intervenção ex
officio do Estado alterando os percentuais de repasse do contrato e restringindo
o aumento dos preços, haja vista que o próprio §1º veda o incremento do valor
da tarifa e repasse ao consumidor final.
A interferência em matéria eminentemente de Direito Privado
sob a qual vigem princípios como o do pacta sunt servanda e autonomia da
vontade privada trata-se de ponto nevrálgico a ser discutido e que certamente
dividirá opiniões, mesmo diante da excepcionalidade e sazonalidade da medida.
Se, por um lado, tem-se como pedra fundamental das relações
privadas a autonomia da vontade e liberdade de contratar, mitigadas no
momento que a União passa a estabelecer maior valor de repasse ao motorista
interferindo, diretamente, no percentual pactuado entre empresa e prestador
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de serviço, por outro o artigo 21, XX da Constituição Federal estabelece a
competência da União para instituir diretrizes de desenvolvimento urbano que
contempla a matéria de transportes urbanos.
A favor ou contra, fato é que a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, instituída pela Lei 12.587, considerada um dos instrumentos de
efetivação da política de desenvolvimento urbano de que trata o artigo 21,
XX da Constituição, impõe à União o dever Constitucional de contribuir
para o acesso universal a cidade e fomentar a concretização de condições que
contribuam para a efetivação de princípios, diretrizes e objetivos da política de
desenvolvimento urbano.
O transporte remunerado privado individual contratado por meio
de aplicativos constitui um dos serviços que integram a Política Nacional de
Mobilidade Urbana, e submete-se aos princípios e diretrizes preconizadas pela
Lei 12.587/12.
Estes princípios se estendem desde a acessibilidade universal e
desenvolvimento sustentável das cidades até conceitos de eficiência, eficácia,
efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano, que contempla a
justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos
de serviço e a mitigação de custos sociais e econômicos dos deslocamentos de
pessoas e cargas na cidade.
Neste sentido, vislumbra-se que o veto da Presidência, no
que diz respeito aos artigos 17 e 18, têm por objetivo manter a coerência
com as premissas da ordem econômica e financeira contidas no título VII da
Constituição Federal, com especial ênfase aos princípios da livre iniciativa
e livre concorrência.
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(X) TÁXI
Vinícius Camargo Zientarski
Art. 18. As regras previstas no art. 17 desta Lei também se aplicam
aos serviços e outorgas de táxi, para a finalidade de o motorista ter
reduzidas em ao menos 15% (quinze por cento) todas e quaisquer taxas,
cobranças, aluguéis ou congêneres incidentes sobre o serviço. (Vetado)
Comentários:
Conforme já visto, o artigo 17 do PL pressupôs o repasse de no
mínimo quinze por cento dos valores arrecadados com o transporte privado de
passageiros ao motorista, de modo a incrementar a renda da categoria durante
a situação de pandemia. A disciplina do artigo 18, seguia a mesma linha,
estendendo a vantagem no patamar mínimo de 15%, também à modalidade
pública individual de transportes (taxi), sob a forma de redução de taxas,
aluguéis ou congêneres.
Os serviços de taxi encontram previsão específica no artigo 12 da
Lei 12.587/12 e são explorados, diferentemente dos transportes por aplicativos,
mediante a outorga específica do poder público, fato que por vezes constitui
barreira à entrada de novos operadores:
Art. 12 – A. O direito à exploração de serviços de
taxi poderá ser outorgado a qualquer interessado
que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder
público local.
§1º É permitida a transferência da outorga a
terceiros que atendam aos requisitos exigidos em
legislação municipal.
§2º Em caso de falecimento do outorgado, o
direito à exploração do serviço será transferido
a seus sucessores legítimos, nos termos dos arts.
1.829 e seguintes do Título II do Livro V da
Parte Especial da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro
de 2002 (Código Civil).
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O advento da Lei 13.640/18 trouxe modificações à Lei de
Mobilidade Urbana (12.587/12) e diferenciou de maneira expressa o transporte
individual privado de passageiros (Art. 4º, X) do transporte público individual
(Art. 4º, VIII), ofertado pela modalidade de táxi e que goza de pontos específicos
em locais de ampla circulação e que permitem o embarque privilegiado do
passageiro.
Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:
[...]
VIII – transporte público individual: serviço
remunerado de transporte de passageiros aberto ao
público, por intermédio de veículos de aluguel, para a
realização de viagens individualizadas.
A recente discussão trazida à análise do Supremo Tribunal
Federal através do REsp 1054110/SP de relatoria do Ministro Luiz Roberto
Barroso firmou entendimento de que ambos modelos público e privado de
transporte individual atuam em situação de complementariedade e ampliam o
poder de escolha do consumidor, incitando sadia competição ao mercado. Nas
palavras do Ministro, o advento de novas modalidades de transporte privado,
representadas pelos motoristas cadastrados em aplicativos traz impactos
positivos para a mobilidade urbana e “é apta a corrigir ineficiências de um setor
historicamente submetido a um monopólio de fato”.
Isto porque além de a lei de mobilidade prever o direito de
exploração do serviço aos sucessores legítimos daquele que detém a outorga em
caso de seu falecimento, não são raros os relatos de setorização e domínio de
cooperativas de taxi sobre regiões específicas de maior movimento nas cidades,
que impedem, em tese, a prática em pé de igualdade entre o taxista individual e
aquele cujo alvará é alugado direto das grandes empresas de taxi.
Pelas mesmas razões adiantadas no comentário anterior, procede
o veto ao dispositivo, que representava interferência indevida do Estado, em
violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência.
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(XI) - NORMAS DE TRÂNSITO
Larissa Bisetto Breus Felde
Art. 20. Caberá ao Conselho Nacional de Trânsito (Contran) editar
normas que prevejam medidas excepcionais de flexibilização do
cumprimento do disposto nos arts. 99 e 100 da Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, tendo em vista a necessidade de aumentar a eficiência
na logística de transporte de bens e insumos e da prestação de serviços
relacionados ao combate dos efeitos decorrentes da pandemia. (Vetado)
Parágrafo único. A norma editada pelo Contran terá vigência limitada
ao período de calamidade pública previsto no Decreto Legislativo n° 6,
de 20 de março de 2020. (Vetado)
Comentários:
Inicialmente, é válido lembrar que o Projeto de Lei n° 1.179/2020
foi elaborado para dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do
coronavírus (Covid-19), no entanto o art. 20 não guardava qualquer relação
com o direito privado, configurando mero comando administrativo.
O texto inicial do Projeto de Lei 1.179/2020 previa simplesmente
a suspensão da aplicação do contido no art. 100 do Código de Trânsito Brasileiro,
que veda o tráfego de veículos em desacordo com os parâmetros estipulados para
peso e dimensões. Contudo, o texto substitutivo do Projeto de Lei determinou ao
CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) a edição de normas que flexibilizem
o cumprimento do disposto nos artigos 99 e 100 do CTB.
Antes de tecer qualquer comentário acerca do contido nas
disposições finais do Projeto de Lei n° 1.179/2020, faz-se necessário recordar o
contido nos artigos 99 e 100 do Código de Trânsito Brasileiro:
Art. 99. Somente poderá transitar pelas vias terrestres
o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos
limites estabelecidos pelo CONTRAN.
§ 1º O excesso de peso será aferido por equipamento
de pesagem ou pela verificação de documento fiscal,
na forma estabelecida pelo CONTRAN.
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§ 2º Será tolerado um percentual sobre os limites de
peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de
veículos à superfície das vias, quando aferido por
equipamento, na forma estabelecida pelo CONTRAN.
§ 3º Os equipamentos fixos ou móveis utilizados
na pesagem de veículos serão aferidos de acordo
com a metodologia e na periodicidade estabelecidas
pelo CONTRAN, ouvido o órgão ou entidade de
metrologia legal.
Art. 100. Nenhum veículo ou combinação de veículos
poderá transitar com lotação de passageiros, com
peso bruto total, ou com peso bruto total combinado
com peso por eixo, superior ao fixado pelo fabricante,
nem ultrapassar a capacidade máxima de tração da
unidade tratora.
§ 1º Os veículos de transporte coletivo de passageiros
poderão ser dotados de pneus extralargos.
§ 2º O Contran regulamentará o uso de pneus
extralargos para os demais veículos.
§ 3º É permitida a fabricação de veículos de
transporte de passageiros de até 15 m (quinze metros)
de comprimento na configuração de chassi 8x2.
A legislação que trata dos limites de peso e dimensões das cargas
de transporte é a Resolução nº 258/2007 do CONTRAN, parcialmente alterada
pela Resolução nº 526/2015 do mesmo órgão. No entanto, importante esclarecer
que a referida resolução não estabelece a quantidade máxima de carga permitida,
tendo em vista que este limite é fixado pelo próprio fabricante do veículo.
No próprio artigo 100 do CTB é possível perceber a utilização de
três medidas que devem ser respeitadas: o PBT (peso bruto total), PBTC (peso
bruto total combinado) e CMT (capacidade máxima de tração). Para estabelecer
os limites de peso a fabricante leva em consideração dois importantes aspectos:
a capacidade e a espécie da carga que será transportada. Esses elementos são
imprescindíveis para que se possa distribuir o peso total da carga de forma
proporcional por toda a extensão da carroceria, bem como entre os eixos do
caminhão, evitando assim a concentração da carga em determinado espaço
do veículo e, consequentemente, diminuindo o impacto na malha rodoviária.
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Inúmeros são os motivos que levam a Administração Pública
proibir o tráfego de veículos com excesso de peso e fora das dimensões
estabelecidas, sendo o principal deles a segurança dos usuários do sistema
rodoviário. Ocorre que o transporte de mercadoria com sobrepeso coloca
em risco não somente a vida do próprio motorista, como a integridade física
dos demais usuários da malha rodoviária, pois além de danificar o asfalto, o
excesso de peso atrapalha o bom desempenho do veículo, que passa a sofrer
acentuados desgastes nos pneus, afetando o sistema de suspensão e freios e,
consequentemente, aumentando as chances de acidentes, em sua grande maioria
trágicos, especialmente pelo envolvimento de veículos de grande porte.
Além disso, importante ressaltar que quando se trafega com
veículo com excesso de peso é inegável o dano material causado à Administração
Pública e os danos morais à coletividade, em razão dos danos sofridos pela malha
rodoviária, que também é um fator que contribui para ocorrência de acidentes.
A respeito desta temática, afirma de modo contundente João Fortini Albano:
Ultrapassar os limites legais de carga por eixo ou
PBT constitui uma ação criminosa que obriga o
Governo a desviar pesados recursos de outros setores
para a manutenção e a restauração viária. Privam-se
os usuários do uso de rodovias em boas condições,
diminuindo o conforto, a segurança e aumentando
o tempo médio de viagem. Por último, são ainda
afetados os próprios transgressores, pois nem sempre
o lucro imediato é compensando pelo alto risco de
acidentes, pela depreciação rápida do veículo e
por multas cobradas pela eventual fiscalização por
pesagem nas rodovias. 135
O Manual de Estudos de Tráfego136elaborado pelo Instituto de
Pesquisas Rodoviárias - IPR, órgão vinculado ao DNIT, enumera as seguintes
ALBANO, João Fortini. Efeitos dos Excessos de Carga Sobre a Durabilidade do Pavimento.
2005. 231f. Tese (Doutorado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia
de Produção, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre-RS. fl. 62.
136
BRASIL. Departamento Nacional de Infra-Estrutura e Transportes. Diretoria de Planejamento
e Pesquisa. Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Manual
de Estudos de Tráfego. Rio de Janeiro, 2006. Pág.: 188. Disponível em: http://ipr.dnit.gov.br/
normas-e-manuais/manuais/documentos/723_manual_estudos_trafego.pdf
135
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consequências advindas do trânsito de veículos com excesso de Peso Bruto
Total e/ou de Peso por Eixo (respectivamente):
- O efeito do excesso de peso por eixo sobre a
vida útil do pavimento é bastante significativo. A
análise das curvas de equivalência do método de
dimensionamento do DNIT, mostra que o efeito
segue uma função exponencial (um acréscimo de 20
% no peso duplica o efeito da carga no pavimento);
- O excesso de peso por eixo afeta também os custos
de conservação e manutenção; Além disso, o excesso
de carga frequentemente é acompanhado de perdas
parciais ao longo do trajeto, como areia, pedra,
produtos químicos sólidos e a granel, como enxofre
e outros, perdas essas ocasionadas por volumes
superiores à capacidade das carrocerias. Tais perdas
aceleram o processo de deterioração do pavimento
pela ação física-abrasiva, ou química, atacando o
asfalto e acelerando sua desagregação.
Assim, como forma de coibir o tráfego de veículos com excesso
de peso, o art. 231, incisos IV e V do CTB constituem infração de trânsito
trafegar com o veículo fora dos limites de dimensão ou de peso de carga. Exceder
o limite relacionado à dimensão da carga é considerada infração de natureza
grave, cujas punições aplicáveis são: multa, aplicação de 5 pontos na CNH e
medida administrativa de retenção do veículo para regularização. No entanto,
exceder o limite de peso é considerada infração de natureza média, incidindo
a aplicação de multa e aplicação de 4 pontos na CNH. Nesta hipótese, além do
valor correspondente à natureza da infração, será acrescido um determinado
valor a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso, nos termos
do artigo 13 da Resolução n° 258/2007 do CONTRAN.137
Art. 13. Para o cálculo do valor da multa estabelecida no inciso V do art. 231 do CTB serão
aplicados os valores em Reais, para cada duzentos quilogramas ou fração, conforme Resolução nº
136/02 do CONTRAN ou outra que vier substituí-la.
Infração - média = R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos);
Penalidade - multa acrescida a cada duzentos quilogramas ou fração de excesso de peso apurado,
na seguinte forma:
a) até seiscentos quilogramas = R$ 5,32 (cinco reais e trinta e dois centavos);
137
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Conforme consta no art. 19 do PL n° 1.179/2020 a sua finalidade
seria aumentar a eficiência na logística de transporte de bens e insumos e da
prestação de serviços relacionados ao combate dos efeitos decorrentes da
pandemia, embora não se tenha verificado problema efetivo relacionado à
distribuição de produtos. No entanto, é válido lembrar que as primeiras notícias
da chegada do COVID-19 no País e suas possíveis consequências ocasionou
uma movimentação inesperada da população nos supermercados, para aquisição
dos produtos mais básicos em grandes quantidades com a intenção de estocálos. Todavia, passado esse pânico inicial a referida situação de abastecimento
foi normalizada, de modo que o suposto risco que se pretendia evitar com a
edição desta norma, não se faz mais presente em nosso cotidiano.
O veto está lastreado no princípio da interdependência e harmonia
entre os poderes (artigo 2º da Constituição Federal), pois se entendeu que o Poder
Legislativo não pode determinar ao Executivo exercer suas próprias funções.

b) de seiscentos e um a oitocentos quilogramas = R$ 10,64 (dez reais e sessenta e quatro centavos);
c) de oitocentos e um a um mil quilogramas = R$ 21,28 (vinte e um reais e vinte e oito centavos);
d) de um mil e um a três mil quilogramas = R$ 31,92 (trinta e um reais e noventa e dois centavos);
e) de três mil e um a cinco mil quilogramas = R$ 42,56 (quarenta e dois reais e cinquenta e seis
centavos);
f) acima de cinco mil e um quilogramas = R$ 53,20 (cinquenta e três reais e vinte centavos).
Medida Administrativa - Retenção do Veículo e transbordo da carga excedente.
§ 1º Mesmo que haja excessos simultâneos nos pesos por eixo ou conjunto de eixos e no PBT ou
PBTC, a multa de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos) prevista no inciso V do art. 231
do CTB será aplicada uma única vez.
§ 2º Quando houver excessos tanto no peso por eixo quanto no PBT ou PBTC, os valores dos
acréscimos à multa serão calculados isoladamente e somados entre si, sendo adicionado ao
resultado o valor inicial de R$ 85,13 (oitenta e cinco reais e treze centavos).
§ 3º O valor do acréscimo à multa será calculado da seguinte maneira:
a) enquadrar o excesso total na tabela progressiva prevista no caput deste artigo;
b) dividir o excesso total por 200 kg, arredondando-se o valor para o inteiro superior, resultando
na quantidade de frações, e;
c) multiplicar o resultado de frações pelo valor previsto para a faixa do excesso na tabela
estabelecida no caput deste artigo.
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