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Seguindo com o compromisso de informar sobre os impactos jurídicos da pandemia do
Coronavírus (COVID-19) em nosso país, compilamos abaixo as principais decisões judiciais
proferidas até o presente momento, com o intuito de nortear acerca do entendimento
jurisprudencial quanto aos litígios mais relevantes nesse momento delicado de incertezas.

1- DIREITO CIVIL – EMPRESARIAL - CONSUMIDOR

•ALUGUEL - REDUÇÃO – Decisão Favorável

Em processo em trâmite na 1ª. Vara de Guaratinguetá/SP, acatou-se pedido de empresa
varejista para reduzir 40% do valor de locação de imóvel durante o período de restrição de
atividades. A Autora afirma ter contrato de locação com a Ré envolvendo prédio comercial onde
mantém sua filial de loja varejista que acabou fechada, em razão das medidas de contenção à
Pandemia Mundial COVID-19, o que gerou dificuldades de toda ordem para manter as centenas
de lojas que possui, bem como, empregados parados, assim foi deferida liminar para reduzir 40%
do valor locativo, a partir da decisão, a serem pagos no mesmo tempo e modo previsto em
contrato.

•ALUGUEL - SUSPENSÃO – Decisão Favorável

Em processo em trâmite junto à 11ª. Vara Cível de Santos/SP, foi negada liminar à concessionária
de veículos que pleiteava suspensão por 60 dias do aluguel do imóvel que ocupa. A autora alega
que seu faturamento foi bruscamente reduzido, em razão das medidas adotadas para contenção
da pandemia não podendo arcar com os custos de locação do imóvel em que a empresa está
instalada. O juízo em questão, entendeu que o pedido não devia ser acatado por ausência de
justificativa jurídica e econômica, esclarecendo, ainda, que se a parte não tem condições de
pagar o aluguel, o risco não pode ser transferido para o locador e o locatário deve arcar com a
inadimplência ou devolver o imóvel.

Para deferimento ou não dos pedidos têm sido considerados os aspectos práticos envolvidos,
bem como, a proporcionalidade e razoabilidade da pretensão. Note-se que o Tribunal de Justiça
de São Paulo tem se mostrado favorável à redução dos valores, em razão da excepcionalidade da
situação vivida por todos, decorrente da pandemia, entretanto, mostra-se desfavorável à
suspensão total dos pagamentos.

•SUSPENSÃO DE PAGAMENTO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - Decisão Favorável

Em processo em tramite perante a 8ª. Vara Cível de São Bernardo do Campo/SP, foi proferida
decisão que suspendeu até 10 de julho de 2020, o pagamento de todos os créditos devidos por
empresa em recuperação judicial. O juízo em questão, adotou a Recomendação nº. 63 do



Conselho Nacional de Justiça e considerou a pandemia uma ocorrência de força maior capaz de
ocasionar a flexibilização momentânea do plano de recuperação judicial com o intuito de
superar a crise financeira e auxiliar na manutenção dos empregos e preservar os interesses dos
credores.

Para obtenção da medida é necessária demonstração do real impacto da pandemia no
faturamento, a fim de evitar ajuizamento de ações oportunistas e sem fundamentação jurídica.

•ALTERAÇÃO DE PRESTAÇÕES EM ACORDO JUDICIAL - Decisão Favorável

A 1ª. Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, em sede de agravo de
instrumento, acatou pedido de antecipação de tutela para alterar as prestações de
parcelamento acordado entre empresas em uma ação de indenização. As agravantes
deveriam pagar prestações no valor de R$ 10 mil, mas, foi autorizada a redução para R$ 5 mil
nas próximas três parcelas. A diferença de R$ 15 mil será acrescida nas últimas prestações,
com correção monetária, fundamentando que “em razão da pandemia, com restrição de
funcionamento do comércio, de se presumir a queda de faturamento do estabelecimento e,
consequentemente, a impossibilidade momentânea do pagamento das parcelas, tal qual
ajustadas no acordo”.

•LEVANTAMENTO DE VALORES DADOS EM GARANTIA – Decisão Desfavorável

Em processo em tramite perante a 1ª. Câmara de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de
São Paulo foi negado pedido de uma empresa que pretendia levantar valores depositados
judicialmente em garantia da sustação de protestos, oferecendo em substituição fiança
bancária ou seguro garantia judicial, com acréscimo de 30%. A empresa alegava emergências
decorrentes da pandemia de Covid-19. O pedido foi formulado em apelação interposta contra
sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexigibilidade de duplicatas.

O magistrado destacou em sua decisão que são inegáveis as consequências da pandemia, que
atinge todos e põe em risco os próprios fundamentos da economia nacional, porém, não tem
como priorizar as necessidades de caixa da parte vencida em detrimento das prioridades da
vencedora, ainda que a situação atual seja excepcional.

•SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO - Decisão Favorável

Em decisão proferida em processo em tramite em São Paulo/SP, foi determinada suspensão de
cobrança de empréstimo consignado pelo prazo de 120 dias. Observou-se que a proliferação
do vírus é um caso fortuito que impede, ao menos temporariamente, o cumprimento da
obrigação nos termos contratados.



•USO DE ESPAÇO COMERCIAL EM CONDOMÍNIO - Decisão Favorável

Em processo em tramite em São Paulo/SP foi proferida decisão favorável para permitir que o
Autor faça uso de seu escritório, localizado em condomínio comercial que havia determinado
o fechamento das dependências do prédio. Entretanto, a decisão estabeleceu algumas
restrições, como, por exemplo, não receber clientes ou realizar reuniões presenciais com
terceiros.

•QUEBRA DE CARÊNCIA PARA SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA - Decisão Favorável

Em processo em trâmite perante a 26ª. Vara Cível da Capital, foi concedida medida liminar,
determinando a autorização e o custeio pela operadora de plano de saúde à internação,
inclusive em UTI e demais exames. O Autor foi diagnosticado com suspeita de sepse e Covid-
19, tendo necessidade de internação hospitalar. A ré, entretanto, apenas liberou atendimento
por 12 horas em ambiente de pronto atendimento, negando a cobertura na UTI, sob a
alegação de que o autor está em período de carência. Na decisão, o magistrado destacou que
a “jurisprudência vem reconhecendo a abusividade da cláusula que prevê carência para
utilização dos serviços médicos nos casos de emergência ou de urgência, ultrapassado o prazo
de 24 horas desde a contratação”.

2- DIREITO TRIBUTÁRIO

•PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - SP

O Decreto Municipal de São Paulo, n°. 59.326 de 02 de abril de 2020, regula medidas para
redução do impacto social e econômico decorrentes da crise ocasionada pela pandemia do
novo coranavírus (COVID-19). Dentre outras medidas, suspendeu:

Por 60 dias, o protesto de débitos inscritos Dívida Ativa em âmbito municipal;
Por 30 dias, a inscrição em Dívida Ativa de débitos em âmbito municipal;
Por 90 dias, a inclusão de pendências no Cadastro Informativo Municipal – CADIN; e,
Por 30 dias, os prazos para apresentação de impugnações e de recursos tributários.

No aspecto pragmático, este decreto fora usado como base na fundamentação de decisão
exarada pela Desembargadora Relatora Mônica Serrano, da 14º Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no recurso de Agravo de Instrumento n°.
2067266-72.2020.8.26.0000, no dia 17/04/2020, que decidiu pela suspensão do pagamento
do ISS e do IPTU por parte de empresa pelo prazo de 60 dias. Vejamos trecho da decisão:



“Cabe ressaltar que quanto ao pedido para suspensão dos atos executórios relacionados a não
quitação dos tributos, encontra-se em vigor no Município de São Paulo o Decreto Nº. 59. 326, de
2 de abril de 2020, que estabelece medidas para redução do impacto social e econômico
decorrente das providências de restrição adotadas para o enfrentamento da pandemia. Tal
norma prevê em seus artigos 2°, 3° e 4° a suspensão por 60 dias, do envio de débitos inscritos
em Dívida Ativa, para fins de lavratura de protestos, a suspensão, por 30 dias, da inscrição de
débitos em Dívida Ativa, bem como a suspensão por 90 dias da inclusão de pendências no
Cadastro Informativo Municipal – CADIN, não havendo que se falar portanto, em necessidade de
provimento jurisdicional no mesmo sentido.”

•PRORROGAÇÃO DO PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS

Em 03/04/2020, o governo federal editou a Portaria MF nº. 139/2020 que postergou o
pagamento da Contribuição Previdenciária, do PIS e do COFINS relativos a março e abril para
Julho e Setembro de 2020 respectivamente; porém, encontra-se vigente a Portaria MF n°.
12/2012, que dispõe sobre a prorrogação do pagamento de todos os tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil (RFB), para o último dia do terceiro mês subsequente ao da declaração
do estado de calamidade pública e, com base nessa Portaria de 2012, têm sido expedidas várias
decisões determinando a prorrogação do pagamento de todos os tributos federais, a exemplo da
exarada pela 7ª. Vara Federal de Ribeirão Preto no processo nº. 5002343-85.2020.4.03.6102:

“(...) Enfim, o estado de calamidade sói obedecer a uma lógica de localidade. No entanto, o
Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, “reconhece o estado de calamidade pública,
decorrente da pandemia do COVID-19, que atinge o Estado de São Paulo”. Aqui,
excepcionalmente, o estado de calamidade obedeceu a uma lógica de globalidade. Noutras
palavras, abrangeu todo o Estado de São Paulo. Nesse caso, não há qualquer sentido na
especificação administrativo-tributária dos municípios abrangidos pela área sob estado de
calamidade: os municípios paulistas se encontram todos sob esse estado. Daí por que – ao
menos sob cognição sumária, própria às tutelas de urgência – entendo que as impetrantes já são
titulares do direito à prorrogação a que alude a Portaria MF 12, de 2012. Também diviso a
presença do periculum in mora, como bem foi dito na petição inicial, “a retração no consumo
com as medidas de combate à pandemia provocada pelo coronavírus, sendo pública e notória a
derrocada da atividade econômica no país”, impossibilita ‘a Impetrante de honrar com suas
obrigações tributárias que vencem imediatamente, em plena crise econômica sem precedentes
na história atual da humanidade. Sem a concessão liminar da ordem pleiteada certamente
haverá sacrifícios imediatos de salários, empregos, pagamento de fornecedores e de prestadores
de serviços, do próprio tributo federal etc. provavelmente comprometendo a existência da
própria Impetrante’. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de liminar.



3- DIREITO DO TABALHO

•MP 936 – STF DISPENSA HOMOGAÇÃO PELOS SINDICATOS

Na última sexta-feira (17/04) o Supremo Tribunal Federal por 7 votos a 3, entendeu que os
acordos individuais (entre empregador e empregado) durante a pandemia COVID-19 não
precisam passar pelo crivo de sindicatos para ter validade. Com esse entendimento, o Plenário
do Supremo Tribunal Federal derrubou liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 6.363
concedida pelo Ministro Lewandowski.

Os sete votos divergentes pautaram-se no sentido de que, na anormalidade da pandemia, não
há conflito, inclusive porque o empregado pode escolher em aderir ou não ao acordo individual
e, assim, assumir o risco da demissão. Para eles, condicionar acordos já fechados ao crivo
posterior dos sindicatos prejudica a segurança jurídica e coloca em risco valores constitucionais
como proteção social ao emprego e proporcionalidade, além de reduzir a eficácia da medida
provisória.

•AUXÍLIO EMERGENCIAL – STJ EXIGE REGULARIDADE DO CPF

O Ministro João Otávio de Noronha, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), decidiu que o CPF
(Cadastro de Pessoa Física) dos cadastrados para receber o auxílio emergencial de R$ 600 do
governo federal deve estar regular.

A decisão favorável à União, que entrou com recurso em face do que havia sido definido pelo
TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª. Região) na semana anterior, no sentido de que não seria
necessário estar com o CPF regular para receber o auxilio.

Para o TRF-1, a exigência de CPF regular trazida pelo Decreto nº. 10.316/2020 era contrária à Lei
nº. 13.982/2020, que determinou as regras para recebimento do auxílio. Dentre as exigências,
estão:

• Ter renda per capita (por pessoa) de até R$ 522,50 (meio salário mínimo vigente);
• Estar desempregado e ter renda familiar de até três salários mínimos (R$ 3.135).

Em sua defesa, o governo alegou que o CPF regular é uma forma de evitar fraudes, além disso,
afirmou que a decisão do TRF-1 iria atrasar a análise de mais de 40 milhões de benefícios pela
Dataprev, adiando o pagamento dos valores para os beneficiários.



O Letang Advogados está atento às medidas expedidas 
diariamente pela Administração Pública necessárias para minorar 
os impactos desta crise e, de forma crítica,  vai manter o envio de 

informativos no intuito de auxiliar no entendimento delas.
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