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1 Introdução

Em março de 2020, iniciou-se a transmissão comunitária do coronavírus no 

Brasil. O acontecimento provocou mudanças imediatas na rotina das pessoas: qua-

rentena tornou-se a palavra da vez. As notícias vindas do exterior davam conta do 

grande número de contaminados e de mortos (CARVALHO et al., 2020) e se aventava 

a possibilidade de colapso do sistema de saúde (VALENTE, 2020). Naquele momento, 

já havia certa mobilização do Parlamento brasileiro em relação ao tema: estava em 

vigor a Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas de enfrentamento da emer-

gência de saúde pública. Entre os expedientes de que cogita a lei, desde fevereiro, 

encontram-se o isolamento, a quarentena, a realização compulsória de exames mé-

dicos, testes laboratoriais e vacinação, além da restrição de entrada e saída do país.

As medidas que começaram a ser implementadas pelas autoridades dos diferen-

tes entes federativos (União, estados e municípios) provocaram importantes mudan-

ças na dinâmica da vida civil. Este artigo destina-se a apontar a legislação relacionada 

à emergência em saúde no período de março a setembro, restringindo-se às relações 

jurídicas privadas (entre particulares). O destaque do presente artigo repousa sobre 

as propostas com maior repercussão no dia a dia do indivíduo, de modo que não cons-

tituem seu objeto as inovações relacionadas à disciplina das sociedades por ações ou 

da concorrência, o direito de arena e o incentivo às instituições financeiras para fo-

mentar o crédito, embora constituam, inegavelmente, matérias de direito privado. 

Excluem-se, ainda, as proposições relativas à legislação trabalhista, que merecem 

análise em separado.

A pandemia provocou importantes efeitos econômicos nas relações privadas. 

A quarentena proibia a realização de atividades quotidianas, como o funcionamento 

das escolas, do comércio e de diversos serviços. A recomendação de distanciamento 

social dificultava outras, como as reuniões de condomínio, celebração de contratos 

(especialmente os que impõem alguma formalidade, como escrituras públicas e re-

gistro), a juntada de documentos para determinados fins (por exemplo, para a ins-

trução de processo de inventário), etc. O trabalho remoto (home office) forçou uma 

convivência prolongada e permanente entre familiares, o que, entre outras coisas, 

provocou um aumento dos casos de violência doméstica.

Considerando o quadro geral das relações privadas, destacou-se proposta 

apresentada, no Senado Federal, pelo senador Antonio Anastasia: o Projeto de Lei 
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nº 1.179/2020. A proposição contou com o auxílio de ilustres juristas2 e abarcava di-

versos temas relativos ao direito privado (direito civil, direito do consumidor e direito 

empresarial), havendo sido denominada Regime Jurídico Emergencial e Transitório 

das Relações de Direito Privado (RTEJ). Na justificação, o autor apontava a necessi-

dade de uma legislação emergencial que preservasse tais relações jurídicas e prote-

gesse os vulneráveis. Na Câmara dos Deputados, o projeto foi relatado pelo deputado 

Enrico Misasi, convertendo-se, mais tarde, na Lei nº 14.010/2020, que será o objeto 

principal de nossa atenção nas páginas seguintes.

2 Contratos

Iniciamos pelas inovações legislativas que se referem aos contratos. Na prá-

tica, o contrato é a veste jurídica de uma operação econômica (ROPPO, 2009, p. 11). 

Entre os juristas, é definido como o acordo de vontades por meio do qual as partes 

criam, modificam, extinguem ou conservam direitos e obrigações. Um dos princípios 

fundantes que rege a matéria é o da obrigatoriedade, segundo o qual os contratos 

devem ser cumpridos (pacta sunt servanda, no conhecido adágio romano). Além de 

inspiração de ordem moral (deve-se cumprir a palavra dada), a obrigatoriedade dos 

contratos tem relevância econômica, pois garante a circulação eficiente de riquezas 

(ROPPO, 2009, p. 34).

No entanto, o princípio não é absoluto: o próprio direito reconhece situações em 

que há justo motivo para que se deixe de cumprir o pactuado. Diante de um aconteci-

mento imprevisível e fora do controle do contratante, que torne impossível a presta-

ção a que se comprometeu, extinguem-se as obrigações sem sua responsabilidade (se 

não houve culpa de sua parte).3 Assim, se em uma enchente se perdem as mercadorias 

2 Em sua justificação, o autor referencia os seguintes colaboradores: “Este projeto contou com o au-
xílio de ilustres professores de Direito Civil, Direito Comercial e Direito Processual, e juristas como 
Fernando Campos Scaff, Paula Forgioni, Marcelo von Adamek e Francisco Satyro, da Faculdade de 
Direito do Largo de São Francisco, da Universidade de São Paulo; José Manoel de Arruda Alvim Neto, 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; Rodrigo Xavier Leonardo, da Universidade Federal 
do Paraná, e Rafael Peteffi da Silva, da Universidade Federal de Santa Catarina, além dos advogados 
Roberta Rangel e Gabriel Nogueira Dias” (ANASTASIA, 2020).

3 “O direito romano, na sua lógica impecável, já figurava a liberação do devedor, admitindo a exone-
ração quando o descumprimento provinha do fortuito ou do acaso, exprimindo-o sucintamente, em 
termos que até hoje se repetem: casus a nullo praestatur.” (PEREIRA, 2005, p. 345)
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que deveriam ser entregues, o devedor está exonerado da obrigação (SCHREIBER, 

2020, p. 63) e extingue-se o contrato. Para essas situações, o art. 393 do Código Civil 

estabelece que “devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou 

força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”.

O que aconteceria então em uma situação de pandemia? Ela seria considerada 

um caso fortuito ou de força maior suficiente para desobrigar a generalidade dos con-

tratantes a cumprir as obrigações pactuadas? Que impactos econômicos poderiam 

advir de tal situação?

Com tais questões em mente, o legislador houve por bem estabelecer alguns 

critérios para orientar a atuação dos tribunais, onde se esperava uma enxurrada 

de ações. Uma espécie de estado de pânico em matéria contratual poderia levar a 

que muitos contratantes buscassem “apertar o botão vermelho do art. 393” para se 

“ejetar” do acordo (RESEDÁ, 2020), o que poderia ensejar a multiplicação de extinção 

de obrigações, com prejuízo para a circulação de riquezas, agravando ainda mais os 

efeitos da pandemia. Além disso, a fixação de diretrizes evitaria a inconveniente di-

vergência das cortes de justiça no julgamento de casos parecidos, cenário factível em 

situação tão insólita.

Nesse sentido, o art.  6º da Lei nº  14.010/2020 estabelece que as consequên-

cias da pandemia na execução dos contratos (inclusive os casos fortuitos ou de força 

maior) não produzirão efeitos retroativos. O texto gerou alguma celeuma entre ju-

ristas. Isso porque, como visto, qualquer fator externo que impossibilite a execução 

dos contratos tem o condão de extingui-los (por impossibilidade superveniente), con-

soante dispõe o art. 393 do Código Civil. Seus formuladores defendiam que a regra 

evitaria demandas temerárias que se valessem da pandemia para fugir às obrigações 

assumidas. De outra parte, seus detratores argumentavam que a imprevisibilidade da 

pandemia prejudicaria justamente os contratos celebrados antes do dia 20 de março 

(data inicial de incidência da norma) e que seria admissível liberar os contratantes 

de suas obrigações. O presidente da República vetou o artigo, argumentando que o 

direito brasileiro já contava com mecanismos apropriados para a modulação das obri-

gações contratuais (BRASIL, 2020d). Contudo, o veto foi derrubado pelo Congresso 

Nacional, em sessão realizada no dia 20 de agosto de 2020. Seu sentido e alcance há 

de ser delimitado pelos tribunais.

Outra faceta do princípio da obrigatoriedade é a de que o juiz, em regra, não 

pode intervir na economia do negócio (PEREIRA, 2003, p. 15). O contrato funciona 

como instrumento de alocação de riscos, de modo que a interferência estatal deve 
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ser excepcional. Esse entendimento foi reforçado pela Lei da Liberdade Econômica 

(Lei nº 13.874/2019). Seguramente a pandemia pode ser considerada um fator apto a 

provocar sensível alteração dos riscos pactuados pelos contratantes. Essa alteração 

pode causar a onerosidade excessiva, um dos fundamentos para a excepcional in-

tervenção judicial na economia do contrato. Esse fenômeno ocorre quando um fato 

imprevisível e extraordinário rompe o equilíbrio contratual, de modo que uma parte 

tem vantagem extrema, enquanto a outra se vê diante de prestação excessivamente 

onerosa. Isso pode ocorrer nas obrigações de execução continuada ou diferida, ou 

seja, naquelas que perduram no tempo, como em contrato de fornecimento de insu-

mos ou de locação de imóvel ou, ainda, no caso de compra com pagamento para data 

futura. Em tais situações, o art. 478 do Código Civil prevê a possibilidade de resolu-

ção do contrato ou sua modificação, impedindo que uma parte obtenha vantagem à 

custa do sacrifício desproporcional da outra.

Nesse cenário, o art. 7º da Lei nº 14.010/2020 considera que determinados fatos 

não podem ser considerados para que o Poder Judiciário decrete a resolução ou a re-

visão dos contratos. São eles: o aumento da inflação, a variação cambial e a desvalori-

zação ou substituição do padrão monetário. O veto presidencial que havia sido aposto 

ao texto também foi rejeitado.

O isolamento social e as restrições de funcionamento de determinados serviços, 

como os cartórios, dificultavam a celebração de determinados negócios. Uma compra 

e venda de imóvel, em geral, deve ser feita por escritura pública (perante o tabelião de 

notas) e registrada (no cartório de registro imobiliário). Para facilitar a realização 

de tais atos, o Poder Executivo editou a Medida Provisória (MP) nº 983/2020, que dis-

ciplinava o uso de assinaturas eletrônicas nos atos de transferência e de registro de 

imóveis. A MP foi aprovada pelo Congresso Nacional e, no momento em que finaliza-

mos este texto, aguardava a sanção presidencial. Convém mencionar, por oportuno, o 

Provimento nº 100/2020, do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou a prá-

tica de atos notariais eletrônicos (por meio do sistema e-notariado) e, em especial, a 

videoconferência notarial, que permite a lavratura a distância de escritura pública.

2.1 Contratos de consumo

A Lei nº  14.010/2020 contém alguns dispositivos relacionados aos direitos do 

consumidor. O primeiro deles (art. 7º, § 1º) afasta as mencionadas restrições para a 

revisão do contrato ou sua resolução por onerosidade excessiva, previstas para as 
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relações paritárias (decorrentes da inflação, da variação cambial ou da desvaloriza-

ção ou substituição do padrão monetário). De maneira geral, os contratos de consumo 

contam com maior facilidade para sua resolução ou revisão (art. 6º, V, do Código de 

Defesa do Consumidor),4 em razão da vulnerabilidade (econômica, técnica ou finan-

ceira) do consumidor perante o fornecedor.

A lei também evita que as normas de proteção ao consumidor incidam em rela-

ções entre empresários (art. 7º, § 2º).5

No que concerne ao direito de arrependimento, a lei formula pequena alteração. 

Sobre o tema, o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor prevê que “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” quando o contrato seja celebrado fora do estabe-

lecimento comercial. A Lei nº 14.010/2020 suspende até 30 de outubro de 2020 esse 

direito à desistência nos casos de entrega domiciliar: (a) de produtos perecíveis, (b) de 

produtos de consumo ou (c) de medicamentos. A regra não afeta os direitos do consu-

midor relativos aos vícios e defeitos dos produtos.

Com a finalidade de conciliar os interesses dos passageiros e das companhias 

de transporte aéreo, o Poder Executivo editou a Medida Provisória nº 925/2020, que 

dispunha sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da 

pandemia da Covid-19. Na exposição de motivos, fica explícita a preocupação com 

“a queda brusca na demanda de serviços de transporte aéreo”, que “teve como con-

sequência uma forte pressão sobre o fluo de caixa das empresas do setor de aviação 

civil” (Brasil, 2020a). A MP estabelecia (1) o prazo de doze meses para o reembolso de 

bilhetes aéreos de viagens canceladas; (2) a isenção das penalidades contratuais por 

desistência do contrato por parte dos passageiros que aceitassem um crédito para uti-

lização no prazo de doze meses. A Lei nº 14.034/2020, produto da conversão da MP, 

manteve essas disposições (art. 3º, caput e § 3º, respectivamente).

A Lei nº 14.034/2020 estabeleceu, ainda, algumas restrições em relação aos da-

nos materiais e morais eventualmente devidos por companhias aéreas, como me-

canismo de reequilíbrio na relação entre consumidor e fornecedor de serviços. 

4 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] V – a modificação das cláusulas contratuais que esta-
beleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 
excessivamente onerosas [...].”

5 Art. 7º, § 2º: “Para os fins desta Lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam à relações 
contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre em-
presas ou empresários”.



DIREITO PRIVADO NA PANDEMIA – A ATUAÇÃO
LEGISLATIVA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS 7

O fundamento de tal modificação legislativa repousa sobre o momento de fragilidade 

econômica de tal segmento do mercado, que, conforme entendeu o Parlamento, reco-

mendava normas que evitassem a propositura de demandas frívolas e melhorassem 

o ambiente de negócios na aviação civil.6

Nesse sentido, o Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) foi modificado para 

esclarecer que as companhias aéreas não são civilmente responsáveis por dano de-

corrente de atraso de voos quando, por motivo de caso fortuito ou de força maior, 

for impossível a adoção de medidas necessárias suficientes e adequadas para evitá-lo 

(CBA, art. 256, § 1º, II).

A lei considera caso fortuito ou de força maior, que exime as companhias de 

responsabilidade, os seguintes eventos, supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis 

(CBA, art. 256, § 3º):

I – restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas 

adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II – restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade da in-

fraestrutura aeroportuária;

III – restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações 

da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Ad-

ministração Pública, que será responsabilizada;

IV – decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decor-

ram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades 

aeroportuárias.

A Lei nº 14.034/2020 também estabeleceu que as restrições a pouso ou decola-

gem decorrentes de indisponibilidade de infraestrutura aeroportuária, embora não 

sejam aptas a ensejar indenização por dano moral, obrigam a companhia a oferecer 

6 Na Câmara dos Deputados, o relator da matéria, deputado Arthur Oliveira Maia, destacou que “uma 
das principais críticas ao atual ambiente de negócios é a excessiva judicialização nas relações de con-
sumo. Em 2017, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), as 
condenações judiciais decorrentes de ações ajuizadas por passageiros representaram aproximada-
mente 1% dos custos e despesas operacionais das empresas aéreas brasileiras. Esse custo, equivalente 
a R$ 311 milhões, é resultado de mais de 60 mil processos ajuizados contra as empresas aéreas nacio-
nais. Em um setor altamente competitivo e com margens reduzidas, trata-se de quantia relevante. [§] 
Reforço, portanto, convicção no sentido de que a alteração sugerida contribuirá para a melhoria do 
ambiente de negócios do setor aéreo no país, especialmente durante a pandemia, de forma a reduzir 
custos e riscos enfrentados na prestação de serviços aéreos” (MAIA, 2020).
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assistência material ao passageiro, bem como alternativas de reembolso do valor da 

passagem e de despesas com reacomodação ou reexecução do serviço por outra mo-

dalidade, e também por interrupção de voo por período superior a quatro horas.

Em relação ao cancelamento de serviços, reservas e eventos nos setores de tu-

rismo e cultura, foi editada a MP nº 948/2020, que afastava a obrigação do prestador 

de serviços de reembolsar o consumidor, desde que assegurasse: (a) a remarcação dos 

serviços, reservas ou eventos ou (b) a disponibilização de crédito para uso ou abati-

mento na compra de outros serviços (art. 2º). O crédito poderia ser efetivado no prazo 

de doze meses, contados do encerramento do estado de calamidade pública (previsto 

para 31 de dezembro de 2020). Fora dessas hipóteses e não havendo acordo com o 

consumidor, deveria haver reembolso, no mesmo prazo. A MP foi convertida na Lei 

nº 14.046/2020, que manteve essas inovações, com alguns ajustes. Entre outras coi-

sas, a lei prevê o prazo de dezoito meses para a remarcação dos serviços, reservas e 

eventos adiados, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública, 

o que também se aplica caso seja necessário novo adiamento por permanecerem os 

efeitos da emergência de saúde pública. Por fim, a lei esclarece que não cabe indeni-

zação por danos morais em razão de cancelamentos ou adiamentos nos contratos de 

consumo nos setores cultural e turístico, por se tratar de hipótese de caso fortuito ou 

de força maior (art. 5º).

Outra medida de importante repercussão no mercado de consumo diz respeito 

à oferta de crédito. Com o objetivo de expandi-la e de propiciar taxas de juros meno-

res que as do crédito pessoal, o Poder Executivo editou a MP nº 992/2020, que, entre 

outras ações, instituiu o “compartilhamento de alienação fiduciária”. Grosso modo, 

a alienação fiduciária é uma forma de garantia ao agente financeiro que empresta: 

nesta operação, o tomador do empréstimo (devedor) transfere a propriedade de um 

bem de seu patrimônio para o credor (em geral, um banco) até que termine de pagar 

as prestações. Caso elas não sejam pagas na forma estabelecida no contrato, o banco 

pode promover a venda do bem (em leilão, no caso dos bens imóveis) para satisfazer 

seu direito. Essas características reduzem os riscos a que o banco está sujeito, o que 

lhe permite emprestar a juros menores.

Antes da edição da MP, a lei previa a alienação fiduciária para garantir deter-

minado empréstimo, ou seja, até que ele fosse inteiramente liquidado, o bem não po-

deria servir de garantia a outras operações. Ocorre que, à medida que se pagam as 

prestações, abre-se espaço para que o mesmo bem possa garantir outras operações 

financeiras. Essa possibilidade é garantida pelo “compartilhamento” de que trata a 
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MP, o que pode ajudar na recuperação econômica. No momento em que redigimos 

este artigo, a MP nº 992 estava em tramitação na Câmara dos Deputados, não tendo 

sido ainda apreciada.

A Lei nº 14.015/2020 proíbe a interrupção de serviços de água, energia elétrica 

e outros serviços públicos, por falta de pagamento, na sexta-feira, no sábado ou no 

domingo. A lei é resultado da aprovação do PL nº  669/2019, de iniciativa do sena-

dor Weverton Rocha. Na Câmara dos Deputados, foi relatado pelo deputado Eduardo 

Bismarck.

Outro problema que emergiu no período de pandemia diz respeito ao paga-

mento das mensalidades escolares. Por algum período, as aulas foram suspensas, o 

que gerou questionamentos, entre pais e estudantes, acerca da continuidade de pa-

gamentos nos períodos em que as instituições de ensino não estariam prestando os 

serviços regularmente. Em seguida, mesmo com a retomada gradual de aulas a dis-

tância, a situação econômica das famílias foi gravemente afetada, seja por perda de 

vínculos trabalhistas, seja pela redução salarial, o que suscitou demandas no sentido 

de redução percentual das mensalidades.

No âmbito federal, a Lei nº 14.024/2020 concedeu a suspensão das obrigações fi-

nanceiras dos estudantes beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

no período do estado de calamidade pública. A lei é resultado da aprovação do Projeto 

de Lei nº 1.079/2020, de autoria do deputado Denis Bezerra, relatado, na Câmara dos 

Deputados, pelo deputado Moses Rodrigues.

2.2 Contratos de locação

Os impactos econômicos sobre as famílias e as empresas suscitaram controvér-

sias sobre os contratos de locação. No caso da locação residencial, temia-se que a re-

dução da renda familiar pudesse causar uma onda de despejos, gerando problemas de 

moradia. Do ponto de vista empresarial, falava-se na injustiça de os locatários serem 

obrigados a arcar com o aluguel em uma situação na qual, por ato do Estado (ato do 

príncipe), ficavam impossibilitados de usar o imóvel na forma contratada, em razão 

de medidas que vão do distanciamento social ao lockdown, decretadas em diversas 

localidades do país.

Antes de citar as normas aprovadas durante a pandemia e as proposições em 

tramitação, convém apresentar sucintamente alguns aspectos do contrato de lo-

cação de imóvel urbano e da ação de despejo. Em primeiro lugar, estamos tratando 
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das locações de imóvel urbano, previstas na Lei nº 8.245/1991. É importante escla-

recer que a definição de imóvel urbano não coincide com aquela do direito tributá-

rio, sendo possível que os proprietários de imóveis que recolham ao município o ITR 

(Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural), enquanto locadores, se sujeitem à in-

cidência da Lei nº 8.245/1991. É urbano o imóvel “destinado à habitação do locatário 

e de sua família, ou a sua atividade comercial, industrial ou de prestação de serviço, 

independentemente de sua localização em relação ao perímetro da cidade” (SOUZA, 

2014, p. 14).7 Contudo, há imóveis urbanos que não se sujeitam a essa disciplina.8

Entre as principais formas de dissolução do contrato de locação estão o mútuo 

acordo, a violação de norma legal ou contratual, a falta de pagamento do aluguel e 

demais encargos e quando necessário para a realização de reparações urgentes de-

terminadas pelo Poder Público que não possam ser normalmente executadas com a 

permanência do locatário no imóvel (art. 9º). A perda da garantia (por exemplo, fiança 

e caução) é uma das causas de descumprimento de dever contratual que pode ensejar 

o despejo, caso não seja substituída no prazo legal (art. 40).

Como a locação residencial se relaciona ao direito à moradia, a lei estabelece 

condições especiais a respeito do prazo do contrato e de sua retomada pelo locador. 

Nas locações com prazo igual ou superior a trinta meses, considera-se resolvido o 

contrato após o término do prazo contratual, independentemente de notificação. Se 

o inquilino permanecer por mais de trinta dias na posse do imóvel, sem oposição do 

locador, o contrato é automaticamente prorrogado. Neste caso, o locador pode, a qual-

quer momento, notificar o inquilino para desocupar o imóvel no prazo de trinta dias 

(Lei nº 8.245/1991, art. 46).

Com a finalidade de evitar a celebração de locações residenciais por período 

muito curto, estabeleceu-se a regra segundo a qual o contrato com prazo inferior a 

trinta meses prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado, só podendo 

ser retomado pelo locador nas seguintes hipóteses, previstas no art. 47:

7 Por sua vez, “[r]ústico é o imóvel locado para exploração da terra, ou da pecuária. Nada impede, portanto, 
que no centro de uma cidade se possa celebrar um contrato de locação de um terreno remanescente, desti-
nado à plantação, e que se regerá pelo Estatuto da Terra, por se tratar de imóvel rústico” (SOUZA, 2014, p. 14).

8 Nos termos do parágrafo único do art.  1º da Lei nº  8.245/1991: “Continuam regulados pelo Código 
Civil e pelas leis especiais: a) as locações: 1. de imóveis de propriedade da União, dos Estados e dos 
Municípios, de suas autarquias e fundações públicas; 2. de vagas de garagem ou de espaços para esta-
cionamento de veículos; 3. de espaços destinados à publicidade; 4. em apart-hotéis, hotéis-residência 
ou equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares a seus usuários e como 
tais sejam autorizados a funcionar; b) o arrendamento mercantil, em qualquer de suas modalidades”.
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[...]

I – nos casos do art. 9º;

II – em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel 

pelo locatário estiver relacionada com o seu emprego;

III – se for pedido para uso próprio, de seu cônjuge ou companheiro, ou para uso 

residencial de ascendente ou descendente que não disponha, assim como seu 

cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio;

IV – se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de 

obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no 

mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou 

pensão, em cinquenta por cento;

V – se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar cinco anos.

Ou seja, se uma locação for celebrada por prazo inferior a dois anos e meio, o 

locador que pretender reaver o imóvel deve comprovar a ocorrência de alguma das 

hipóteses do art. 47, não bastando apontar o escoamento do prazo previsto no con-

trato (VENOSA, 2020).

Exceções semelhantes não ocorrem na locação não residencial, utilizada para 

fins empresariais, embora se assegure ao inquilino, nas hipóteses previstas na lei, o 

direito à renovação (art. 51).

Seguramente, a causa mais importante de despejo, que motiva o legislador a se 

debruçar sobre o tema neste momento, é a falta de pagamento dos aluguéis, direta-

mente relacionada à crise financeira a que os inquilinos estão sujeitos em razão das 

medidas de enfrentamento à pandemia. De qualquer modo, o despejo depende do 

ajuizamento da ação correspondente e da prolação de sentença, o que consome algum 

tempo. No entanto, existem hipóteses em que a lei autoriza o despejo liminar (logo após 

a petição inicial), desde que comprovados documentalmente os fatos e que seja pres-

tada, pelo locador, caução equivalente a três meses de aluguel. Presentes esses requi-

sitos, o juiz pode decretar liminarmente o despejo, desde que se verifique (art. 59, § 1º):

[...]

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 

prazo mínimo de seis meses para a desocupação, contado da assinatura do ins-

trumento;
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II – o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do con-

trato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III – o término do prazo de 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 o imóvel pessoas não auto-

rizadas por lei;

V – a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com 

o locatário;

VI – o disposto no inciso VI do art. 9º, havendo a necessidade de se produzir re-

parações 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 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 da notificação comunicando 

o intento de retirada;

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, es-

tando 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.

A Lei nº 14.010/2020 proibiu o despejo liminar para a desocupação do imóvel 
urbano nas hipóteses dos incisos I, II, V, VII, VIII e IX, acima referidos, até o dia 30 

de outubro de 2020. Essa regra, constante do art.  10 da lei, havia sido vetada pelo 

presidente de República ao argumento de que representaria proteção excessiva ao 

devedor em detrimento do locador, o que poderia promover um incentivo ao não pa-

gamento. O veto pretendia proteger “os diversos locadores que dependem do rece-

bimento de aluguéis como forma complementar ou, até mesmo, exclusiva de renda 

para o sustento próprio” (BRASIL, 2020d). Esse veto foi rejeitado pelo Congresso 

Nacional, que manteve a proibição do despejo liminar.

Registre-se a tramitação de projetos que versam sobre o despejo, apensados ao 

Projeto de Lei nº 827/2020, de autoria do deputado André Janones, sob a relatoria do 

deputado Camilo Capiberibe.
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3 Prescrição e decadência

A lei também cuida de matéria de importante repercussão no âmbito contra-

tual: a prescrição e a decadência, institutos que refletem a influência do tempo sobre 

o exercício de direitos (SCHREIBER, 2018). Essas figuras têm importância para além 

do contrato, como no caso da responsabilidade extracontratual (por exemplo, a inde-

nização por dano decorrente de acidente de trânsito ou por dano moral em razão de 

injúria ou difamação, etc.). O não exercício de determinado direito em determinado 

prazo pode ter por resultado a perda da faculdade de exigi-lo de outra pessoa (prescri-

ção) ou a perda do próprio direito (decadência).

Essa privação do exercício do direito ou do próprio direito é justificada, em geral, 

com os seguintes argumentos: a pessoa deve ser diligente na conservação de seus 

interesses, não sendo justificável que o direito tutele a situação daquele que se revela 

displicente (o direito não socorre aos que dormem), e o interesse público de se evitar o 

conflito com outras situações que se consolidam com o passar dos anos (por exemplo, 

uma compra e venda viciada e, portanto, sujeita a anulação, pode ser convalidada).

Os prazos de prescrição e de decadência estão previstos em lei. O art.  206 do 

Código Civil, por exemplo, fixa rol com prazos variados para a generalidade das situa-

ções da vida civil. Na falta de previsão nesse artigo ou em regra específica, o prazo é 

de dez anos (Código Civil, art. 205).

Em algumas hipóteses, o prazo pode ser interrompido, ou seja, volta a ser inte-

gralmente contado. É o que ocorre no caso de protesto de título. Há outras situações 

em que o legislador presume que a pessoa não terá condições para zelar por seus di-

reitos, de modo que o prazo fica suspenso ou impedido, isto é, se já tiver começado a 

fluir, é paralisado; do contrário, não começa a contar. É o que ocorre quando o cre-

dor é menor de dezesseis anos ou funcionário público que passa a servir no exterior 

(Código Civil, art. 198).

Diante da grande incerteza gerada pela pandemia de Covid-19, com a determi-

nação da suspensão do funcionamento de diversos serviços e a realização de quaren-

tena e recomendação de distanciamento social no país – e a consequente dificuldade 

de reunir documentos e proceder para a efetivação de direitos –, a Lei nº 14.010/2020 

prevê que os prazos de prescrição e de decadência permaneceriam suspensos ou im-

pedidos até o dia 30 de outubro de 2020. Em outras palavras, a contagem do prazo 

deverá levar em consideração o período de suspensão (ou impedimento) da nova lei.
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4 Direito de família e sucessões

No âmbito do direito de família, uma das grandes preocupações era a de conci-

liar o interesse de crianças e adolescentes credores de pensão alimentícia com o in-

teresse do pai ou da mãe devedores. Isso porque, havendo condenação ao pagamento 

de determinado valor a título de alimentos (ou de acordo nesse sentido), o descumpri-

mento das prestações pode ensejar a execução judicial pelo rito da prisão: intima-se 

o devedor para pagar no prazo de até três dias e, se isso não ocorrer, expede-se um 

mandado de prisão (Código de Processo Civil, art. 528, § 3º, e art. 911). Essa é uma das 

modalidades da execução de alimentos, podendo o representante da criança ou ado-

lescente, alternativamente, promover a execução pelo rito da execução por quan-
tia certa (com a penhora de bens que, levados a leilão, proporcionarão a quantia da 

dívida).

A prisão do devedor de alimentos, que tem amparo constitucional (CF, art. 5º, in-

ciso LXVII), varia de um a três meses e deve ser cumprida em regime fechado (Código 

de Processo Civil, art. 528, § 4º). Por ser medida extrema, tem caráter mais persuasivo 

que a execução por quantia certa, o que torna mais plausível pagamento voluntário 

e célere. Porém, preocupou-se o legislador com a inconveniência do confinamento 

dos devedores justamente em momento no qual se clama pelo distanciamento social 

para evitar a proliferação de infecções pelo coronavírus. A solução encontrada foi a 

previsão de prisão exclusivamente sob a modalidade domiciliar até 30 de outubro (Lei 

nº 14.010/2020, art. 15).

A recomendação de confinamento social e a realização de trabalho remoto por 

parte da população resultaram no contato direto e permanente entre familiares. 

Desde o início da pandemia, verificou-se aumento considerável de casos de violên-

cia doméstica contra a mulher.9 Com o objetivo de responder a tal problema, assim 

como à violência contra crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, foi 

aprovada a Lei nº 14.022/2020, produto da aprovação do Projeto de Lei nº 1.291/2020, 

9 Colhem-se de entrevista da professora Marlise Matos (coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas sobre a Mulher) ao portal de notícias da Universidade do Estado de Minas Gerais as seguintes 
informações: “‘Todas essas formas de opressão tendem a se acentuar e a se agudizar neste momento 
de confinamento social, onde [as pessoas] estão em contato direto e permanente’, afirmou. [§] Para 
Marlise Matos, o mais preocupante no cenário atual é que há um crescimento de uma violência que já 
alcançava índices preocupantes muito antes da pandemia. Dados da Secretaria Nacional de Políticas 
para Mulheres mostram que, em 2019, sete de cada dez vítimas de feminicídio foram mortas dentro 
de seus lares” (HOLANDA, 2020).
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de autoria conjunta de deputadas de diversos partidos do espectro político,10 tendo 

por primeira signatária a deputada Maria do Rosário. Na Câmara dos Deputados, a 

matéria foi relatada pela deputada Flávia Morais. No que concerne ao direito de fa-

mília,11 a Lei nº 14.022/2020 visa a aperfeiçoar o instrumental legislativo de combate 

a comportamentos abusivos ocorridos em ambiente familiar. Dentre as medidas ins-

tituídas pela lei, estão: (a) a previsão de que são essenciais os serviços de atendimento 

a mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além dos crimes previstos 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no Estatuto do Idoso (EI) e no Estatuto 

da Pessoa com Deficiência (EPD); (b) a proibição da suspensão de prazos processuais 

para a apreciação de medidas protetivas; (c) a possibilidade do registro eletrônico de 

violência doméstica e familiar contra a mulher e de crimes previstos no ECA, no EI 

e no EPD; (d) na impossibilidade de manutenção do atendimento das demandas, a 

previsão de atendimento presencial mínimo que atenda a situações especificadas; (e) 

a faculdade de a vítima de violência doméstica e familiar solicitar as medidas proteti-

vas de urgência por dispositivos de comunicação online; (f) a prorrogação automática 

das medidas de protetivas durante o estado de emergência em saúde estabelecido 

pela Lei nº 13.979/2020.

Ainda no que diz respeito à violência doméstica e familiar contra a mulher, a 

Câmara dos Deputados aprovou, em julho, o Projeto de Lei nº 1.444/2020, de autoria 

da deputada Alice Portugal12 e relatado pela deputada Natália Bonavides, que tem o 

objetivo de estabelecer “medidas excepcionais de proteção à mulher e a seus depen-

dentes [...] durante a emergência de saúde pública”. O projeto aguarda deliberação no 

Senado Federal.

A proposição reforça que, diante de risco atual ou iminente à vida ou à integri-

dade física da mulher ou de dependente, deve o agressor ser afastado do lar ou do 

10 Além da primeira signatária, Professora Rosa Neide, Margarida Salomão, Mariana Carvlaho, 
Luizianne Lins, Gleisi Hoffmann, Dra. Soraya Manto, Professora Marcivania, Luiza Erundina, Talíria 
Petrone, Clarissa Garotinho, Sâmia Bomfim, Lídice da Mata, Luisa Canziani, Margarete Coelho, Tereza 
Nelma, Soraya Santos, Marília Arraes, Patrícia Ferraz, Marina Santos, Fernanda Melchionna, Dulce 
Miranda, Leda Sadala, Paula Belmonte, Tabata Amaral, Benedita da Silva, Natália Bonavides, Perpétua 
Almeida, Erika Kokay, Flávia Arruda e Professora Dorinha Seabra Rezende.

11 Outras disposições constam da lei, de natureza penal ou administrativa.

12 Tramitaram em apenso a esse projeto o PL nº 1.458/2020, da deputada Erika Kokay; o PL nº 1.930/2020, 
do deputado Alexandre Frota; o PL nº 2.013/2020, da deputada Alice Portugal; o PL nº 2.762/2020, da 
deputada Paula Belmonte; o PL nº 2.960/2020, dos deputados Denis Bezerra e Lídice da Mata; o PL 
nº 3.223/2020, da deputada Professora Dayane Pimentel; o PL nº 3.423/2020, da deputada Lauriete, e 
o PL nº 3.505/2020, da deputada Rosana Valle.
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local de convivência,13 esclarecendo que, na impossibilidade do afastamento, o Poder 

Público deve acolher a ofendida e seus dependentes em centros de atendimento inte-

gral e multidisciplinar, casas-abrigo ou em abrigos institucionais.

O PL nº 1.444/2020 pretende promover celeridade procedimental nos casos de 

crimes cometidos durante o período de emergência em saúde pública: 24 horas para 

que a autoridade remeta o expediente ao juiz; o mesmo prazo para que o juiz decida 

sobre as medidas de urgência,14 além da possibilidade de se decretar a realização de 

visitas periódicas da polícia no domicílio da mulher em situação de violência domés-

tica. O projeto pretende assegurar recursos emergenciais para o funcionamento dos 

centros de atendimento e sua ampliação emergencial no caso de insuficiência de 

vagas. Por fim, pretende-se alterar a Lei do Auxílio Emergencial (Lei nº 13.982/2020), 

para conferir à mulher em situação de violência doméstica duas cotas do auxílio por, 

no mínimo, dois meses.

É sempre importante lembrar que a violência doméstica e familiar contra a mu-

lher não se restringe à violência física, abrangendo também a violência psicológica, a 

sexual, a patrimonial e a moral.15

Também aguarda a deliberação do Senado Federal o Projeto de Lei nº 2.801/2020, 

que visa a estabelecer a natureza alimentar do auxílio emergencial, proibindo sua 

13 A medida consta da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 13.827/2019), 
art. 12-C.

14 O prazo na Lei Maria da Penha é de 48 horas em ambos os casos (art. 12, III, e art. 18).

15 Confiram-se, a propósito, as definições constantes do art. 7º da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006): 
“São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I – a violência física, en-
tendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal; II – a violência psico-
lógica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima 
ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, ma-
nipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de 
sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio 
que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; III – a violência sexual, entendida 
como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não 
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo 
ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, 
suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos; 
IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, va-
lores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades; V – a 
violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria”.
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penhora, bloqueio ou desconto para o pagamento de dívidas, exceto no caso de pen-

são alimentícia. O projeto, de autoria dos deputados Efraim Filho, Alexandre Leite e 

Luís Miranda, relatado pelo deputado Aureo Ribeiro, foi aprovado pela Câmara dos 

Deputados em julho.16

No direito das sucessões, a Lei nº 14.010/2020 flexibilizou os prazos para o ajui-

zamento da ação de inventário e para a sua conclusão (art. 16). Quando falece uma 

pessoa, os herdeiros têm o prazo de sessenta dias para deflagrar o processo de inven-

tário, sob pena de multa (Código de Processo Civil, art. 611). Considerando a neces-

sidade de juntar certidões e documentos perante os mais diversos entes públicos e 

privados e as dificuldades de tomar essas providências em situação de interdição ou 

restrição do funcionamento de vários serviços, houve por bem o legislador prorrogar 

esse prazo. Assim, para as mortes ocorridas a partir de 1º de fevereiro de 2020, o prazo 

de sessenta dias somente começará a correr a partir do dia 30 de outubro.

A Lei nº 14.010/2020 suspende o prazo para a conclusão do inventário. Em tem-

pos normais, o inventário deve ser concluído em doze meses, prazo que fica suspenso 

de 1º de fevereiro até 30 de outubro.

5 Reuniões e assembleias

A recomendação ou imposição (em alguns momentos e em determinadas lo-

calidades) de isolamento social levantou questionamentos acerca de atos jurídicos 

que dependem de decisão conjunta, em assembleia. É o que ocorre, por exemplo, nos 

casos de destituição de administradores ou de alteração de estatutos nas associações, 

prevista no art. 59 do Código Civil,17 e na assembleia anual de sócios das sociedades 

16 Convém lembrar que as instituições financeiras não podem “efetuar descontos ou compensações que 
impliquem a redução do valor do auxílio emergencial, a pretexto de recompor saldos negativos ou de 
saldar dívidas preexistentes do beneficiário” (Lei nº 13.982/2020, art. 2º, § 13), regra também válida 
para o auxílio emergencial residual (no valor de R$ 300) até dezembro de 2020 (Medida Provisória 
nº 1.000/2020, art. 7º, § 1º).

17 “Art. 59. Compete privativamente à assembleia geral: I – destituir os administradores; II – alterar o 
estatuto. Parágrafo único. Para as deliberações a que se referem os incisos I e II deste artigo é exigido 
deliberação da assembleia especificamente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido 
no estatuto, bem como os critérios de eleição dos administradores.”
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limitadas, prevista no art. 1.078 do mesmo código, que deve ser realizada em até qua-

tro meses após o término do exercício social.18

A Lei nº 14.010/2020 esclareceu que as restrições à realização de reuniões, es-

tabelecidas pelas autoridades locais, devem ser observadas pelas associações, socie-

dades e fundações (art. 4º). Além disso, permitiu a realização de assembleias em meio 

eletrônico, ainda que não haja previsão expressa nos atos constitutivos da pessoa ju-

rídica (art. 5º).

A observância das restrições de reunião, constante do art.  4º da Lei 

nº 14.010/2020, foi vetada pelo presidente da República ao argumento de que a maté-

ria relativa às sociedades já havia sido tratada pela Medida Provisória nº 931/2020.19 

No entanto, o veto foi rejeitado e o dispositivo foi promulgado no dia 8 de setembro 

de 2020. No intervalo entre a promulgação da Lei nº 14.010/2020 e a rejeição do veto 

presidencial, foi promulgada outra lei, com conteúdo similar, decorrente da conver-

são da MP nº 931/2020, a Lei nº 14.030/2020. Esta lei prevê o prazo de sete meses após 

o término do exercício social para a realização da assembleia de que trata o art. 1.078 

do Código Civil, considerando sem efeito a disposição do contrato social que preveja 

prazo inferior. A lei prorroga o mandato dos administradores e membros do conselho 

fiscal que se encerrarem antes da realização da assembleia de sócios: a prorrogação 

dura até a realização da assembleia no novo prazo. Autoriza, ainda, a participação e 

votação de sócio a distância.20 Essas previsões já constavam da MP nº 931/2020.

18 “Art. 1.078. A assembleia dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez por ano, nos quatro meses 
seguintes 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; III – tratar de qualquer outro assunto constante da ordem do dia. [...].”

19 O art. 4º da MP nº 931/2020 dispunha: “Art. 4º A sociedade limitada cujo exercício social se encerre 
entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia 
de sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil no prazo 
de sete meses, contado do término do seu exercício social. § 1º Disposições contratuais que exijam a 
realização da assembleia de sócios em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem 
efeito no exercício de 2020. § 2º Os mandatos dos administradores e dos membros do conselho fiscal 
previstos para se encerrarem antes da realização da assembleia de sócios nos termos previstos no 
caput ficam prorrogados até a sua realização”.

20 O art. 10 da Lei nº 14.030/2020 acrescentou o art. 1.080-A ao Código Civil, com a seguinte redação: 
“O sócio poderá participar e votar a distância em reunião ou em assembleia, nos termos do regula-
mento do órgão competente do Poder Executivo federal. Parágrafo único. A reunião ou a assembleia 
poderá ser realizada de forma digital, respeitados os direitos legalmente previstos de participação e de 
manifestação dos sócios e os demais requisitos regulamentares”.
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Assim como a Lei nº 14.010/2020, a Lei nº 14.030/2020 determina a observân-

cia das restrições às reuniões de associações, fundações e sociedades, determinadas 

por autoridades locais, além de prorrogar em até sete meses o prazo de realização de 

assembleia geral e a duração do mandato de dirigentes. Também autoriza a realização 

de assembleias em meio eletrônico, independentemente de previsão em estatuto ou 

no contrato social. Além disso, contém disposições específicas sobre sociedades por 

ações e sociedades cooperativas.

Situação similar ocorre nos condomínios: não havendo previsão na convenção 

condominial sobre as reuniões virtuais, era necessário amparo jurídico para que fosse 

viável sua realização nesta modalidade, o que foi feito no art. 12 da Lei nº 14.010/2020. 

A assembleia virtual em caráter emergencial pode ocorrer até o dia 30 de outubro de 

2020 para a destituição do síndico que praticar irregularidades, não prestar contas ou 

não administrar convenientemente o condomínio; para a aprovação do orçamento 

das despesas e da prestação de contas; para eleger o sucessor do síndico em exercício 

e para a alteração do regimento interno. Nos condomínios em que não for possível 

realizar assembleia virtual, a lei estabeleceu a prorrogação dos mandatos de síndico 

até o dia 30 de outubro de 2020.

O Projeto de Lei nº 1.179/2020 (que deu origem à Lei nº 14.010/2020) continha 

dispositivo que autorizava o síndico a restringir a utilização de áreas comuns para evi-

tar a contaminação pelo coronavírus, além de atribuir-lhe a competência para res-

tringir ou proibir a realização de reuniões ou festividades, inclusive nas áreas de 

propriedade exclusiva dos condôminos (art.  11). O dispositivo, polêmico, foi vetado 

pelo presidente da República, que argumentou o seguinte: “conceder poderes excep-

cionais 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”. O veto foi mantido pelo 

Congresso Nacional.

6 Outras matérias

As medidas apresentadas incidem sobre situações comuns da vida do brasileiro. 

Não foram, contudo, as únicas a serem objeto de análise da Câmara dos Deputados 

neste período de pandemia. Outras de menor relevo ou que exigem análise específica 
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também foram deliberadas, de modo que apresentamos de forma breve algumas 

delas.

Constam da Lei nº 14.010/2020 a suspensão dos prazos de usucapião (aquisição 

da posse de bem móvel ou imóvel durante determinado período, observados outros 

requisitos legais) entre 12 de junho e 30 de outubro de 2020 (art. 10); regras sobre di-

reito da concorrência (art. 14) e sobre a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de 

Dados Pessoais (LGPD – Lei nº 13.709/2018).

Como já mencionado, a Lei nº 14.030/2020 contém disposições sobre as socieda-

des anônimas e as sociedades cooperativas.

A MP nº 966/2020 previa que, em determinadas situações, os agentes públicos 

seriam isentos de responsabilidade civil pela prática de atos relacionados ao enfren-

tamento da emergência de saúde pública ou do combate aos efeitos econômicos e so-

ciais decorrentes da pandemia de Covid-19. Seriam responsabilizados (isto é, teriam 

de restituir aos cofres públicos os prejuízos causados) apenas os agentes cuja con-

duta fosse dolosa ou caracterizada como “erro grosseiro”. Na exposição de motivos, 

apresentava-se o seguinte fundamento para a adoção dessa política:

[...] para que os gestores possam continuar guiados apenas por dois objetivos – 

salvar vidas e evitar um colapso econômico do País –, é necessário que tenham 

um altíssimo grau de segurança jurídica. É preciso que suas decisões mais im-

pactantes, tomadas de boa-fé e voltadas para esses objetivos, sejam livres das 

amarras futuras de processos de responsabilização. É preciso que o gestor saiba 

que, especialmente nessa situação, não deve temer que suas ações sejam con-

fundidas com as práticas ilegais daqueles que eventualmente se aproveitarem 

do momento para corromper. (BRASIL, 2020b)

Contra a MP foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade. O Su-

premo Tribunal Federal conferiu ao texto interpretação conforme a Constituição, fi-

xando as seguintes teses:

1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito 

à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à econo-

mia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos 

princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem 

compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão 
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tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis 

à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e 

nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucio-

nais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por 

eventuais violações a direitos. (BRASIL, 2020c)

A MP nº 966/2020 perdeu a eficácia, pois transcorreu o prazo de 120 dias sem 

apreciação pelo Congresso Nacional.

7	 Considerações	finais

As diferentes necessidades nascidas por ocasião da situação excepcional da pan-

demia foram objeto de inúmeras intervenções da Câmara dos Deputados. A legislação 

emergencial tratou de diversos aspectos da vida privada, e novas matéria continuam 

a ser analisadas, na medida em que se verificam novos problemas e os diferentes efei-

tos produzidos tanto pela pandemia de Covid-19 quanto pelas medidas destinadas a 

seu enfrentamento.

Observa-se que, mesmo remotamente, a Câmara dos Deputados tem se debru-

çado sobre os mais diversos temas, havendo produção considerável no que concerne 

ao direito privado. A pandemia não impediu a atividade dos parlamentares, cujo pro-

tagonismo e influência sobre as questões candentes que se apresentavam se eviden-

ciou pela profusão de normas promulgadas e de matérias discutidas.
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