
 

 

 
Apresentamos a seguir um compilado de algumas das principais decisões judiciais publicadas na semana em 
referência, no intuito de auxiliar no acompanhamento do posicionamento dos tribunais brasileiros em 
questões cíveis e empresariais decorrentes da pandemia de COVID-19. 
 
1. Recuperação Judicial. Impossibilidade de Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial. 
 

• Processo nº 1119642-14.2018.8.26.0100, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro 
Central da Comarca de São Paulo/SP: Trata-se de pedido formulado pela empresa recuperanda acerca da 
impossibilidade de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial em razão da pandemia de COVID-19, para 
que a livraria Saraiva devolva parte dos livros estocados em suas lojas físicas, para que possa realizar a venda 
desses livros por outros canais, em razão do risco iminente de colapso financeiro. 
 
De acordo com o MM. Juízo, deveria ser dada à empresa recuperanda a oportunidade de reconstruir o seu 
plano de recuperação, mas, ao mesmo tempo, seria imperativo que as editoras igualmente possam atenuar 
os efeitos da crise associados à queda das vendas. Em sua decisão, entendeu que “não se trata de violar o 
contrato, antes adequá-lo aos tempos de pandemia. Se a livraria não consegue vender pelas lojas físicas, que 
representa 90% do faturamento, claro que não há mais sentido econômico em manter o atual estoque de livros 
em prejuízo das editoras. É uma violação à própria razão de ser do contrato. Por mais que a recuperanda 
apresente números melhores nas vendas por meio eletrônico, não há demonstração de que esse canal de 
vendas possa rapidamente alcançar 90% do faturamento, substituindo as receitas das lojas físicas” 
 
Ainda, o d. magistrado entendeu que “não se está levando a livraria a uma situação falimentar, mas sim 
impedindo que as editoras também não sejam arrastadas à falência, o que levaria a uma crise maior ainda”.  
 
Sendo assim, o pedido da recuperanda foi deferido para que seja apresentado um aditivo ao plano de 
recuperação judicial em 60 dias, tal como previsto na Lei 11.101/2005, com prazo de 30 dias para objeção dos 
credores. “A quebra de todas as projeções econômicas por evento absolutamente invencível, bem como a 
incapacidade de fazer frente às obrigações previstas no plano e as despesas correntes da operação, configuram 
justo motivo para a pretendida revisão do plano”.  
 
2. Suspensão do Pagamento de Aluguel. Impossibilidade. 

 

• Agravo de Instrumento nº 2070513-61.2020.8.26.0000, da 26ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP: 
“EMENTA: LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO REVISIONAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO 
DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA LOCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA 
DECORRENTE DO COVID-19 – Requisitos ausentes – INDEFERIMENTO – Manutenção da decisão recorrida. 
Ausentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida 
que se impõe. RECURSO DESPROVIDO" 
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Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. 
Sustenta a agravante que em decorrência do COVID-19 foi forçada a fechar seu estabelecimento, e por conta 
disso, está sem faturamento desde 24/03/2020, o que a impede de cumprir o contrato de locação vigente. 
Tentou acordo com a agravada, mas sem sucesso. No pedido de tutela ora indeferido, almeja suspender a 
obrigação do pagamento dos alugueres ou, alternativamente, a redução para 20% do valor original. 
 
Em sua decisão, o Relator entendeu que “se de um lado o locatário sofrerá os efeitos da paralisação dos seus 
negócios, o mesmo se pode dizer do outro polo da relação contratual, não se podendo mensurar, ao menos 
nesse momento, a necessidade de modificação das bases contratuais". 
 
Além disso, entendeu que “apenas eventual composição amigável entre as partes poderia prever a 
possibilidade de moratória, parcelamento ou redução da obrigação". 
 
Diante disso, o Relator negou provimento ao agravo, com a observação de que a questão ora discutida poderá 
ser reapreciada em 1ª instância mediante alteração dos fatos e elementos de prova. 

 
3. Redução do Pagamento de Aluguel. Reequilíbrio Contratual. 

 

• Agravo de Instrumento nº 2072891-87.2020.8.26.0000, da 34ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP: 
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência 
formulado envolvendo a suspensão da exigibilidade dos alugueres até o retorno das atividades empresárias 
da agravante.  
 
Em suas alegações, a agravante salientou que em razão da pandemia de COVID-19, sua atividade de vendas 
de jogos eletrônicos sofreu queda vertiginosa, cessando seu faturamento em razão da ordem de fechamento 
do Shopping Center a qual faz parte. Argumenta a existência da teoria da imprevisão pela onerosidade 
excessiva. 
 
Em sua decisão, o Relator afirmou ser incontestável que a pandemia de COVID-19 traz prejuízos 
incomensuráveis a toda a sociedade, mas que não seria possível a suspensão integral do valor do aluguel, 
porquanto “não se vislumbra, deveras, nas razões recursais, plausibilidade do direito vindicado; em moldura 
de caso fortuito ou força maior, calha gizar, a legislação civil autoriza a parte a rescindir o contrato –artigo 
478 CC – ou postular a sua readequação – artigo 317 do CC –, mas não a suspender o cumprimento da 
obrigação; agregue-se inexistente previsão legal a autorizar o magistrado a instituir moratória a pedido do 
devedor; a dilação do prazo para cumprimento da obrigação ocorre apenas por ato negocial, é dizer, com a 
aquiescência do credor”. 
 
Aduziu, ainda, que a pandemia de COVID-19 poderia ser caracterizada como caso fortuito ou de força maior. 
Por fim, entendeu que em razão das peculiaridades do caso concreto, visando reestabelecer o equilíbrio 
contratual, a tutela recursal foi deferida para a redução em 50% sobre a integralidade dos alugueres até a 
retomada das atividades comerciais pela agravante. 
 
4. Associação. Nomeação de Administradores Provisórios. 
 

• Processo nº 1001308-89.2020.8.26.0281, da 2ª Vara Cível da Comarca de Itatiba/SP: Trata-se de 
procedimento de jurisdição voluntária no qual foi requerido alvará para nomeação de administradores 
provisórios de associação. Em sua exordial, a autora informou que a assembleia de eleição dos novos 
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administradores ocorreria em 09/05/2020, e que, em razão da pandemia de COVID-19, referida assembleia 
foi cancelada, bem como que o estatuto social da associação não prevê a realização de assembleias de modo 
virtual. Requereu, assim, a nomeação de administradores provisórios pelo prazo de 90 (noventa) dias, 
prorrogáveis por igual período. 
 
Em sua decisão, o MM. Juízo entendeu que “(...) a entidade ficará acéfala, uma vez que não terá tempo hábil 
para convocação da assembleia para votação e eleição dos novos membros, caso a quarentena termine no dia 
10 de maio”. Isso porque, o estatuto social exige que a convocação seja realizada com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. 
 
Por isso, o pedido da exordial foi acolhido integralmente, nomeando-se os administradores provisórios 
enquanto perdurar a pandemia de COVID-19. 
 

• Processo nº 1000406-64.2020.8.26.0596, da 2ª Vara da Comarca de Serrana/SP: Trata-se de 
procedimento de jurisdição voluntária no qual foi requerido alvará para extensão do mandato da Diretoria da 
entidade jurídica, tendo em vista a impossibilidade de realização de nova eleição em razão da pandemia de 
COVID-19. 
 
Em sua decisão, o MM. Juízo entendeu que “a situação da pandemia, por si só, justifica o acolhimento da 
pretensão e a extensão do mandato da atual diretoria”.  
 
Por isso, foi deferido o pedido e determinada a extensão do mandato da diretoria pelo prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias, ou até 30 (trinta) dias após o término do atual estado de quarentena contra o COVID-19. 
 
5. Sustação de Protesto. Impossibilidade de Pagamento em razão da Pandemia de COVID-19. 
 

• Agravo de Instrumento nº 2066193-65.2020.8.26.0000, da 23ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP: 
“EMENTA - Tutela de urgência em caráter antecedente Indeferimento do pedido de sustação do protesto ou 
de suspensão de seus efeitos Duplicata mercantil Caso em que não estão presentes os requisitos autorizadores 
da concessão da medida pleiteada Agravante que admite o débito Fato de as atividades comerciais da 
agravante terem sofrido “paralisação/adequação” por força de todo o contexto ocasionado pela pandemia do 
“coronavírus” que não a desobriga do pagamento de seus débitos Prorrogação do prazo de vencimento do 
título que somente pode ocorrer por meio de negociação entre as partes, ou seja, com a aquiescência do credor 
Inviabilidade da outorga liminar da tutela requerida Agravo desprovido." 
 
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido liminar para que 
fosse determinada a sustação do protesto ou a suspensão de seus efeitos. Em seus argumentos, a agravante 
sustentou que a crise econômica originada em razão da pandemia de COVID-19 obrigou-a a paralisar suas 
atividades industriais, gerando uma queda em seu faturamento, de forma que restou impedida de cumprir 
com todas as suas obrigações e, por isso, originou as duplicadas ora protestadas. Alegou, ainda, que se trata 
de caso fortuito/força maior e, por isso, não poderia ser compelida a experimentar prejuízos por situações 
extraordinárias. 
 
Em sua decisão, o Relator entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da 
tutela recursal pleiteada. Isso porque, como a agravante admitiu a existência do débito, o credor, ao levar a 
protesto o título do referido débito, apenas estaria exercendo regularmente seu direito. Ainda, segundo o 
Relator, “o fato de as atividades comerciais da agravante terem sofrido paralização/adequação por força de 
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todo o contexto ocasionado pela pandemia do coronavirus, por si só, não desobriga do pagamento de seus 
débitos” 
 
Além disso, o Relator ressaltou que a prorrogação do prazo de vencimento do título ou eventual parcelamento 
do débito somente poderia ocorrer por negociação entre as partes, não cabendo ao magistrado atuar como 
negociador. 
 
Diante disso, foi negado provimento ao agravo, mantendo a decisão ora agravada. 

 
6. Cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Pós-Quarentena. 

 
• Agravo de Instrumento nº 2070238-15.2020.8.26.0000, da 28ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP: 
“EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 
LIMINAR. INDEFERIMENTO DURANTE PERÍODO DE SISTEMA REMOTO DE TRABALHO. Impossibilidade, diante 
da presença dos requisitos legais para a concessão liminar previstos no Decreto Lei nº 911/69. É suficiente para 
a comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do 
contrato, ainda que recebida por terceiro. Notificação infrutífera por motivo de mudança de endereço do 
devedor. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento contratual e mora do Réu. 
CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA VARA DE ORIGEM. Possibilidade de suspensão. Considerando a pandemia do 
COVID-19 no cenário atual, o cumprimento da medida na Vara de Origem deve observar o quanto disposto na 
resolução CNJ nº 313/2020, alterada em parte pela Resolução CNJ nº 314/2020, assim como o Provimento 
CSM nº 2549/2020 e Comunicado Conjunto N° 249/2020 deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação 
objetiva de urgência na hipótese dos autos para cumprimento imediato. Mero risco de depreciação do bem 
alienado fiduciariamente não confira situação de urgência. Citação da parte contrária que deve ser 
providenciada apenas após o cumprimento da medida de busca e apreensão. Decisão reformada. RECURSO 
DO AUTOR PROVIDO, com observação" 
 
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em razão da 
menção genérica de risco de depreciação do bem alienado fiduciariamente não ser suficiente para a 
comprovação da urgência durante o período de plantão judiciário, conforme Resolução CNJ 313/2020. 
 
Na petição de agravo, o agravante sustentou que a liminar de busca e apreensão deveria ter sido deferida em 
razão de a mora do agravado ser anterior à pandemia e que, por isso, a situação excepcional não teria qualquer 
influência sobre a inadimplência. Requereu, portanto, a concessão da tutela recursal para que se determine a 
busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 
 
Em sua decisão, o Relator entendeu que “ainda que a notificação extrajudicial não tenha sido entregue 
pessoalmente ao devedor, o Autor cumpriu com seu ônus de comprovar a constituição em mora do Réu, uma 
vez que a este incumbia, em atenção ao princípio da boa-fé contratual, a comunicação de eventual mudança 
de endereço, privilegiando-se, in casu, os bons pagadores".  
 
Por outro lado, o Relator ressaltou que a pandemia de COVID-19 obstou a concessão dos mandados de busca 
e apreensão que não apresentam urgência, que no caso dos autos, não fora demonstrada, “já que a menção 
genérica de risco de depreciação do bem alienado fiduciariamente não configura situação de urgência, de rigor 
que se proceda a busca e apreensão do bem descrito na inicial". 
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Por conta disso, o agravo foi conhecido e provido para reformar a decisão em 1ª instância a fim de deferir a 
liminar de busca e apreensão do veículo. No entanto, o Relator anotou que o referido mandado somente 
poderá ser cumprido assim que esgotado o regime instituído pela Resolução CNJ 314/2020. 
 
7. Concessão de Benefício da Justiça Gratuita em razão da Pandemia de COVID-19. Possibilidade. 
 
Agravo de Instrumento nº 2070328-23.2020.8.26.0000, da 27ª Câmara de Direito Privado do TJ/SP: “EMENTA 
- AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTE - EIRELI - HIPOSSUFICIÊNCIA 
ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - PANDEMIA DA COVID-19 - FECHAMENTO DO COMÉRCIO - IMPACTAÇÃO NA 
RECEITA - FAVOR LEGAL - CONCESSÃO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA" 
 
Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade 
de justiça à agravante. 
 
Em sua petição de agravo, a agravante pugna pela concessão do benefício em razão das dificuldades 
financeiras que enfrenta diante da pandemia de COVID-19. 
 
Em seu voto, o Relator entendeu que a agravante provou sua fragilidade econômica, mencionando que “o 
extrato bancário demonstra movimentação de módicos valores, com constante utilização do limite do cheque 
especial. Não bastasse, o fechamento do comércio em razão da pandemia da COVID-19 impacta diretamente 
a receita da empresa. Esses elementos orientam no sentido de que faz jus ao benefício". 
 
Diante disso, foi dado provimento ao agravo, concedendo o benefício à agravante. 


