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       O Projeto de Lei (PL) 1179/20 foi apresentado pelo Senador Antônio Anastasia, com
iniciativa do Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Dias Toffoli, coordenação
técnica do Ministro Antônio Carlos Ferreira, do Superior Tribunal de Justiça e do professor
Otávio Luiz Rodrigues Júnior, além da colaboração de juristas de todo o país, como
Fernando Campos Scaff, Paula Forgioni, Marcelo von Adamek, Francisco Satyro, José
Manoel de Arruda Alvim Netto, Rodrigo Xavier Leonardo, Rafael Peteffi da Silva, Roberta
Rangel e Gabriel Nogueira Dias.
 
        O objetivo do PL, consoante disposto no artigo 1º, é instituir normas de caráter
transitório e emergencial nas relações jurídicas de Direito Privado em razão da pandemia
do coronavírus e sua intenção é estabelecer um mínimo de segurança jurídica para as
relações privadas, bem como evitar a judicialização excessiva ao proporcionar
parâmetros para mitigar os danos causados às partes.
 
     A relevância do PL 1179/20 se torna evidente na medida em que possui caráter amplo,
abrangendo diversos temas relativos ao Direito Privado e promovendo modificações em
diplomas legais relevantes, tais como: o Código Civil (Lei 10.406/2002), o Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), a
Lei de Locações (Lei 8.425/1991), o Estatuto da Terra (Lei 4.504/1964), a Lei de Direito
Concorrencial (Lei 12.529/2011), o Código Brasileiro de Trânsito (Lei 9.503/1997), a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018) e a Política Nacional de Mobilidade Urbana
(Lei 12.587/2012).

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
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      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).
 
      Art. 2º A suspensão da aplicação de normas referidas nesta Lei não implica sua
revogação ou alteração.
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        Além disso, de acordo com as justificativas apresentadas no próprio texto original do
PL 1179/20, o projeto tem como base alguns princípios:

 
(1) manter a separação entre relações paritéticas (de Direito Civil e de Direito
Comercial) e relações assimétricas (de Direito do Consumidor e das Locações
Prediais Urbanas);
(2) não alterar as leis vigentes, dado o caráter emergencial da crise gerada pela
pandemia, mas apenas criar regras transitórias que, em alguns casos, suspendam
temporariamente a aplicação de dispositivos dos códigos e leis extravagantes;
(3) limitar-se a matérias preponderantemente privadas, deixando questões
tributárias e administrativas para outros projetos;
(4) as matérias de natureza falimentar e recuperacional foram deixadas no âmbito de
projetos já em tramitação no Congresso Nacional.

     
      O parágrafo único do artigo 1º do PL 1179/20 estabelece como termo inicial dos
fatos derivados da pandemia do coronavírus a data de 20 de março de 2020, evitando-se,
assim, a aplicação retroativa dos dispositivos do PL.

 
     O artigo 2º enfatiza a transitoriedade do PL, na medida que deixa claro que a
suspensão de normas nele referidas não implica sua revogação ou alteração.
 
        Por fim, esclarecemos que o texto original do PL 1179/20 foi modificado pelo Senado
Federal, com a inclusão de diversas emendas e, posteriormente, enviado à Câmara dos
Deputados para votação. O texto base utilizado nos presentes comentários é o
encaminhado para a Câmara em 13/04/20 , sem prejuízo de apresentarmos oportuna
atualização, caso realizadas modificações.
 
      Nota: foi apresentado, em 29 de abril de 2020, pelo Deputado Enrico Misasi (PV/SP),
requerimento de urgência para apreciação do PL nº 1.179/2020, o que há de agilizar o
procedimento na Câmara dos Deputados e, consequentemente, a entrada em vigor da nova Lei.

Disponível em 1.
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?m=8081779&ts=1586877890446&disposition=inline.
Acesso em 14/04/2020.
 
  2. Disponível em 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=47F46C0A2A8CA5BAF1942F1186B3464E.proposicoes
WebExterno1?codteor=1880267&filename=Tramitacao-PL+1179/2020
Acesso em 14/04/2020.
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    O artigo 3º dispõe sobre o impedimento ou suspensão dos prazos prescricionais e
decadenciais desde a entrada em vigor da lei até 30 de outubro de 2020. Ou seja, trata-se
de previsão expressamente provisória que deverá ser aplicada nos casos concretos,
porém, com o PL ainda não se tornou lei, não há, ainda, uma data estabelecida como
marco inicial.
 
   O §º1º estabelece que o artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses
específicas de impedimento, suspensão ou interrupção dos prazos prescricionais previstas
no ordenamento jurídico nacional.
 
      Como exemplos, podemos citar as situações previstas nos artigos 197 a 204 do Código
Cível, como o fato de não correr prescrição entre os cônjuges, na constância da sociedade
conjugal, contra os incapazes, contra os ausentes em serviço Público da União, dos
Estados ou dos Municípios, dentre outras.
 
     A introdução desse dispositivo no PL 1179/20 se deu especialmente pelo fato de que
os artigos do Código Civil (189 a 206) que tratam das questões relativas à prescrição e
decadência não trazem hipótese de suspensão ou interrupção da prescrição referente a
caso fortuito ou força maior, situação trazida pela pandemia de coronavírus.
 
    A ideia é ofertar mais tempo e segurança para que credores e devedores adiem para
momento posterior e oportuno eventual discussão a respeito de dívidas em aberto.

CAPÍTULO II
DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
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      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.
 
       § 1º 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 da
Lei no 10.406, de IO de janeiro de 2002 (Código Civil).



CAPÍTULO III
DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
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     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.
 
      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 dos 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.

         Os artigos 4º e 5º dispõem que as associações, sociedades e fundações (incisos I a III do
artigo 44 do Código Civil ) deverão restringir a realização de reuniões e assembleias presenciais até
30 de outubro de 2020, possibilitando-se a realização de assembleia geral (prevista no artigo 59 do
Código Civil ) por meios eletrônicos.
 
        Questão polêmica foi a retirada das organizações religiosas (inciso IV do artigo 44 do Código
Civil) do PL encaminhado para a Câmara, sendo que o texto original previa a restrição de reuniões
presenciais também para essas organizações.
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3. Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I - as associações;
II - as sociedades;
III - as fundações.
 
4. Art. 59. Compete privativamente à assembléia 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
assembléia especialmente convocada para esse fim, cujo quorum será o estabelecido no estatuto, bem como os critérios de eleição dos
administradores. (Redação dada pela Lei nº 11.127, de 2005)
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             Esse tema foi objeto de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de São Paulo em
que foi concedida liminar proibindo a realização de missas e cultos presenciais no Estado, decisão
posteriormente suspensa pelo Tribunal de Justiça sob argumento de que poderia afrontar a
separação dos poderes, na medida em que interferiria nas estratégias ao combate à pandemia que
são de competência do Poder Executivo.
 
         Caso tal questão não seja definida na Câmara dos Deputados, poderá ensejar a indesejada
judicialização da matéria, o que poderia ser evitado com uma posição clara do Poder Legislativo.

5. TJSP. Processo n. 2055157-26.2020.8.26.0000. Decisão que suspende a liminar proferida  em 24.02.2020 pelo Presidente do
Tribunal de Justiça de São Paulo GERALDO FRANCISCO PINHEIRO FRANCO.“Pedido de suspensão de liminar Decisão que impôs uma
série de determinações, como fiscalização, fechamento de templos e casas religiosas, imposição de sanções administrativas, sob pena
de multa Presença de grave lesão à ordem pública Pedido acolhido. (...)Em suma: a preocupação comum do Ministério Público e do D.
Magistrado é minha também. Entendo não ser adequado, máxima comum, qualquer reunião que aglomera pessoas no momento, tenha
a natureza que tiver. Mas o que a ação busca, discordando da conduta do Executivo, é substitui-la, buscando ordenar que cumpra seu
mister, quando há evidência notória de que o faz, que luta contra aglomerações, ainda que possa haver divergência quanto a forma.
Não se pode, quanto à matéria em destaque, por exemplo, determinar que o Estado adite um ato que é só seu, segundo o
entendimento de terceiro, por mais responsável que seja. Assim, neste momento de enfrentamento de crise sanitária mundial,
considerando todos os esforços que envidados hora a hora pelo Estado e pelo Município, decisões isoladas, têm o potencial de
promover a desorganização administrativa, obstaculizando a evolução e o pronto combate à pandemia.Daí a imperiosa suspensão da
liminar”.
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     O PL 1179/20 admite, em seus artigos 6º e 7º, que as consequências decorrentes da
pandemia de coronavírus podem eventualmente ser consideradas como caso fortuito e
força maior (artigo 393 do Código Civil ), sendo que tais consequências não terão efeitos
retroativos.
 
 

CAPÍTULO IV
DA RESILIÇÃO, RESOLUÇÃO E REVISÃO DOS

CONTRATOS

CAPÍTULO IV -  DA RESILIÇÃO, RESOLUÇÃO E REVISÃO DOS CONTRATOS • PÁGINA 08

      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.
 
       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.
 
       §1° As regras sobre revisão contratual previstas na Lei no 8.078, de II 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.
 
       § 2° 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.

6

6. 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.erecendo-se o réu a modificar eqüitativamente as condições do contrato.
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     O artigo 7º não considera como fatos imprevisíveis para os casos previstos nos artigos
317, 478, 479 e 480 do Código Civil, ou seja, no caso de desproporcionalidade entre o
valor da prestação devida e o do momento da execução, bem como nas hipóteses de
onerosidade excessiva, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou
substituição do padrão monetário. Isso porque a atual situação de pandemia comprova
que tais fatos são previsíveis, diante da crise econômica mundial diariamente noticiada.
 
   O parágrafo 1º do artigo 7º exclui o aumento da inflação, a variação cambial, a
desvalorização ou substituição do padrão monetário como fatos previsíveis das regras
sobre revisão contratual previstas no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) e
na Lei de Locações de imóveis urbanos (Lei 8.245/1991), considerando não ser aplicável a
essas legislações o caput do artigo 7º.
 
   O parágrafo 2º do artigo 7º pretende limitar a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor às relações contratuais reguladas pelo Código Civil, incluindo aquelas
estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. Novamente, trata-se de
disposição visando à segurança jurídica entre as partes, considerando que é recorrente a
discussão acerca da aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor em relações
empresariais, tendo em vista a maior proteção por ele proporcionada à parte considerada
“consumidora”.
     
   O maior objetivo dos artigos 6º e 7º é garantir o equilíbrio contratual, uma vez que
pretende inibir a utilização indiscriminada dos institutos do caso fortuito e força maior, os
quais, necessariamente, devem ser avaliados em cada caso concreto, levando-se em
consideração especialmente as datas das obrigações estabelecidas e o efetivo prejuízo
causado pela pandemia para cada uma das partes.
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7. 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 eqüitativamente 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.
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     De fato, “é somente à luz da impossibilidade da prestação específica de um contrato
que se pode cogitar, tecnicamente, de caso fortuito ou força maior para fins de liberação
do devedor. E o mesmo vale para acontecimentos ditos extraordinários ou imprevisíveis,
noção que somente faz sentido juridicamente diante da aferição específica de excessiva
onerosidade para o cumprimento de um determinado contrato. Não se pode classificar
acontecimentos – nem aqueles gravíssimos, como uma pandemia – de forma teórica e
genérica para, de uma tacada só, declarar que, pronto, de agora em diante, todos os
contratos podem ser extintos ou devem ser revistos” .
 
     A existência ou não da boa-fé objetiva, prevista no artigo 422 do Código Civil, será
fundamental na análise da situação em cada concreto, além da necessidade de,
preferencialmente, as partes buscarem uma mediação ou conciliação a fim de negociarem
uma solução intermediária, respeitando a razoabilidade e princípio de colaboração entre as
partes a fim de mitigar os danos de forma equilibrada.
 
   Essa solução intermediária parece ser, até o momento, uma tendência do Poder
Judiciário na análise das questões relativas às renegociações de contratos diante da
pandemia do coronavírus, coibindo a utilização abstrata da pandemia como “caso fortuito”
ou “força maior” e, com isso, privilegiando a manutenção do contrato existente mediante
uma alternativa viável às partes .
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8. SCHREIBER, Anderson; BRANDÃO, Everilda; TARTUCE, Flávio; ANDRADE, Gustavo Henrique Baptista; FROTA, Pablo Malheiros da
Cunha. Devagar com o andor: coronavírus e contratos – Importância da boa-fé e do dever de renegociar antes de cogitar de qualquer
medida terminativa ou revisional. 
Disponível em
https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/322357/devagar-com-o-andor-coronavirus-e-contratos-importancia-da-
boa-fe-e-do-dever-de-renegociar-antes-de-cogitar-de-qualquer-medida-terminativa-ou-revisional
Acesso em 15/04/2020.
 
9. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de
probidade e boa-fé.
 
10. ANGELO.Thiago. Queda de faturamento não permite suspensão de aluguel, diz TJ-SP.
Disponível em
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/queda-faturamento-nao-permite-suspensao-aluguel-tj-sp
Acesso em 15/04/2020.
 

https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-contratuais/322357/devagar-com-o-andor-coronavirus-e-contratos-importancia-da-boa-fe-e-do-dever-de-renegociar-antes-de-cogitar-de-qualquer-medida-terminativa-ou-revisional
https://www.conjur.com.br/2020-abr-14/queda-faturamento-nao-permite-suspensao-aluguel-tj-sp


     O artigo 8º do PL 1179/20 prevê a suspensão, até 30 de outubro de 2020, da aplicação do
chamado “direito de arrependimento”, previsto no artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor ,
para as entregas domiciliares – principal veículo de aquisição de bens no período de pandemia -
relativas a produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos.
 
     Segundo o coautor do PL, Otávio Luiz Rodrigues Júnior, a única preocupação em relação ao
Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista as dificuldades logísticas dos fornecedores, seria
o eventual abuso por parte dos consumidores em relação às mercadorias entregues em residência.
De acordo com o professor, os consumidores poderiam valer-se do direito de arrependimento
como vantagem indevida em relação ao fornecedor na atual situação de crise .
 
      Ressalte-se que o projeto original não fazia ressalva aos tipos de produtos que teriam o direito
de arrependimento suspenso. Após deliberações no Senado Federal, foi especificado que apenas
os produtos ligados diretamente à pandemia seriam objeto da suspensão prevista no artigo 8º.
 
     Ainda, importante destacar que a determinação exposta neste artigo do PL não é aplicada às
compras realizadas in loco, de forma presencial, uma vez que, nestes casos, a devolução do
dinheiro apenas se dará em caso de vício ou defeito do produto.
 
      Trata-se de compreensível mitigação do direito do consumidor diante da situação excepcional
da pandemia. Isso se deve basicamente às dificuldades de logística das empresas em cumprir com
as determinações do Código de Defesa do Consumidor referentes ao direito de arrependimento,
tais como devoluções de produtos e valores.
 
 

CAPÍTULO V
DAS RELAÇÕES DE CONSUMO
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      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 de medicamentos.
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11. 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.
 
12. Migalhas: O impacto do PL 1.179 nos contratos.
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=0DsJXRTsqAE
Acesso em 15/04/2020.

https://www.youtube.com/watch?v=0DsJXRTsqAE


  O Projeto de Lei n.º 1179/20, de autoria do Senador Antônio Anastasia, também
disciplina emergencialmente as relações jurídicas no âmbito dos contratos de locação. 
 
    Inicialmente, o texto do projeto de lei suspende as liminares para desocupação de
imóvel, prevista no artigo 59 da Lei de Locações (Lei nº 8.245/91)  até 31 de dezembro de
2020. Esta suspensão somente seria aplicada às ações ajuizadas até 20 de março de 2020.
 
 
 

CAPÍTULO VI
DAS LOCAÇÕES DE IMÓVEIS URBANOS
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      Art. 9º Não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de
despejo, a que se refere 0 art. 59, incisos 1, 11, 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.
 

13. 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; [...] 
V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. [...] 
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; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) 
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; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
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.
(Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)
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     Assim, estão suspensas as concessões de liminares nas ações propostas após 20 de
março de 2020, até 31 de dezembro de 2020, para desocupação do imóvel, mesmo se
prestada a caução de 3 (três) aluguéis, nas ações de despejo que tiverem como
fundamento:
 

1) o descumprimento de mútuo acordo escrito, assinado pelas partes e por
duas testemunhas, e somente se for ajustado o prazo mínimo de 6 (seis)
meses para a desocupação (art. 59, § 1º, I);
2) extinção do contrato de trabalho, se a locação estiver relacionada ao
emprego (art. 59, § 1º, II);
3) desocupação do sublocatário, uma vez extinta a locação entre o locador
e o locatário principal (art. 59, § 1º, V);
4) o término do prazo de 30 (trinta) dias concedido em notificação para o
locatário apresentar nova garantia ao contrato de locação (art. 59, § 1º, VII).
5) despejo com fundamento no término do prazo previsto em contrato de
locação não residencial, desde que a ação tenha sido proposta até 30
(trinta) dias após o fim do prazo ou do cumprimento do prazo concedido em
notificação extra ou judicial para retomada do imóvel (art. 59, § 1º, VIII);
6) falta de pagamento do aluguel e acessórios, se o contrato de locação
estiver desguarnecido por qualquer motivo das garantias previstas no artigo
37 da lei (caução, fiança, seguro fiança ou cessão fiduciária de cotas de
fundo de investimento), (art. 59, § 1º, IX);

 
     Após o trâmite no Senado, foram retirados do texto original os incisos III, IV e VI do
artigo 59 da Lei de Locações referentes ao término do prazo para locação de temporada, à
morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação e à necessidade de se produzir
reparos urgentes no imóvel determinadas pelo Poder Público por se entender que são
situações excepcionais em que não seria cabível a suspensão do cabimento de liminares,
ainda que nesse momento de pandemia

14. Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:
Parágrafo único. O locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de
desfazimento da locação.
 
15. “(...) 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; (...)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”;
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     O texto original do projeto de lei, no antigo artigo 10, havia a previsão de moratória
parcial ou total dos pagamentos pelos locatários, no caso destes sofrerem redução de
carga horária em seu emprego ou diminuição de salário. A modificação econômico-
financeira deveria ser comprovada de forma expressa para evitar problemas e dúvidas ao
locador.
 
     No entanto, o artigo foi suprimido sob a justificativa de que o nosso ordenamento
jurídico já detém ferramentas que autorizam a revisão do contrato, a depender do caso
concreto, com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil, ou de dispositivos específicos
da Lei do Inquilinato; bem como não haveria isonomia entre a obrigação, pois uma das
partes sairia prejudicada – o locador.
 
     Como se não bastasse, há quem argumente que o artigo 10 era prejudicial inclusive
para o próprio locatário, considerando que a forma de parcelamento prevista era
extremamente agressiva, tendo em vista que viraria uma espécie de “bola de neve”, uma
vez que se o inquilino está com dificuldades financeiras em arcar com o aluguel, ter que
parcelar e pagar acumulado futuramente, poderá trazer ainda mais prejuízos econômicos.
 
       A crítica que alguns fazem à supressão ao antigo artigo 10 do projeto de lei era de que
a moratória poderia ser aplicada por meio de comunicação expressa do locatário ao
locador, podendo, inclusive, ser extrajudicial. Com a sua retirada, só resta ao locatário o
ajuizamento da ação revisional de aluguel, prevista no artigo 68 da Lei de Locações.
 
       Referida supressão, além de esquecer o locatário residencial hipossuficiente, tendo em
vista que previa a moratória como benefício à parte vulnerável da relação – inquilino,
causará um aumento exponencial de ações no judiciário acerca do tema, bem como
decisões contraditórias.

16

16. Art. 10. Os locatários residenciais que sofrerem alteração econômico-financeira, decorrente de demissão, redução de carga horária
ou diminuição de remuneração, poderão suspender, total ou parcialmente, o pagamento dos alugueres vencíveis a partir de 20 de
março de 2020 até 30 de outubro de 2020. 
§ 1° Na hipótese de exercício da suspensão do pagamento de que trata o caput, os alugueres vencidos deverão ser pagos
parceladamente, a partir de 30 de outubro de 2020, na data do vencimento, somando-se à prestação dos alugueres vincendos o
percentual mensal de 20% dos alugueres vencidos. § 2° Os locatários deverão comunicar aos locadores o exercício da suspensão
previsto no caput. § 3º A comunicação prevista no 
§ 2º poderá ser realizada por qualquer ato que possa ser objeto de prova lícita.
 
17. 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.
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     Outra supressão do texto original que nos parece negativa diz respeito ao parágrafo 2º
do antigo artigo 9 º, onde, independente da suspensão das liminares, ficava garantido ao
final do processo de despejo o direito de retomada do imóvel locado para fins residenciais,
se vigente a locação no prazo indeterminado, previstas no artigo 47, I, II, III e IV da Lei de
locações .
 
     Vale a pena ressaltar, por curiosidade, que a redação original insinuava que as restrições
às liminares não se aplicariam aos casos de despejo previstos no artigo 47 da Lei de
Locações. Ou seja, o texto dava a entender que tanto a liminar quanto o direito de
retomada ao final do processo poderiam ser concedidos.
     
     A suspensão do direito de retomada do imóvel ao final do processo de despejo implica
verdadeira suspensão tácita da ação ajuizada, impedindo que o Juiz garanta a tutela
jurisdicional concedida. Aliás, os casos em que autorizada pelo projeto de lei a retomada
ao final do processo de despejo em nada contrariam a recomendação dos órgãos de saúde
para impedir a contaminação pelo vírus e, ao contrário, causará insegurança jurídica e
aumento no inadimplemento dos alugueis, mesmo se não relacionados ao COVID-19.
 
   Logo, há necessidade de especial atenção ao que será decidido na Câmara dos
Deputados a respeito do tema a fim de que se evite uma judicialização excessiva referente
à matéria.
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18. § 2° É assegurado o direito de retomada do imóvel nas hipóteses previstas no art. 47, incisos I, II, III e IV da Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991, não se aplicando a tais hipóteses as restrições do caput.
 
19. Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação
prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel:
I - Nos casos do art. 9º; 
II - em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário 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 a exploração de hotel ou pensão, em cinqüenta por
cento;
 



     O novo artigo 10 é bem objetivo ao determinar a suspensão dos prazos para aquisição
de bens móveis e imóveis, em todas as espécies de usucapião, no período da entrada em
vigor da lei até 30 de outubro deste ano.
 
     Trata-se de uma medida bastante adequada, uma vez que a excepcionalidade do
momento atual provoca interferência no exercício da posse no tempo em função do
isolamento social.
 
    Além disso, o dispositivo traz as mesmas regras às demais prescrições (artigo 3º do PL
1179), sendo coerente que a prescrição aquisitiva tenha seus prazos suspensos sob as
mesmas circunstâncias.

CAPÍTULO VII
DA USUCAPIÃO
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      Art. 10º Suspendem-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou
mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, a partir da entrada em vigor desta Lei
até 30 de outubro de 2020.



      O projeto de lei n.º 1179/20 não poderia deixar de disciplinar a vida no condomínio
edilício. Inicialmente, há uma ampliação dos poderes/deveres do síndico, já previstos no
Código Civil, com o objetivo de obedecer às recomendações da Organização Mundial da
Saúde, bem como das autoridades sanitárias brasileiras para evitar aglomerações.
 
 

CAPÍTULO VIII
DOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS
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      Art. 11º 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
pelo coronavírus (Covid-19), respeitado O acesso à propriedade exclusiva
dos condôminos;

 
II — restringir ou proibir a realização de reuniões e festividades e o uso
dos abrigos de veículos por terceiros, inclusive nas áreas de propriedade
exclusiva dos condóminos, como medida provisoriamente necessária para
evitar a propagação do coronavírus (Covid-i9); Vedada qualquer restrição
ao uso exclusivo pelos condóminos e pelo possuidor direto de cada
unidade.

 
           Parágrafo único. Não se aplicam as restrições e proibições contidas neste artigo
para casos de atendimento médico, obras de natureza estrutural ou realização de
benfeitorias necessárias.
 
     Art. 12º 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 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.
 
    Art. 13º É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas
regular de seus atos de administração.
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     O artigo 11 está em consonância com o entendimento majoritário dos juristas que
defendem a outorga de poder excepcional ao síndico para restringir o uso das áreas
comuns dos condomínios para evitar a propagação do vírus.
 
     O projeto de lei dispensa a posse de parecer médico para justificar as medidas de
restrição e proibição. Porém, caso exista tal documento, este daria maior legitimidade às
medidas a serem tomadas.
 
       Logicamente que se criaram exceções às restrições e proibições a serem determinadas
pelo síndico. No caso, todas as urgências de ordem médica e de reparos estruturais do
prédio devem ser liberadas, pois, caso contrário, trariam danos colaterais ao propósito de
se evitar o contágio pelo COVID-19.
 
      No entanto, há uma certa crítica feita ao parágrafo único deste artigo, tendo em vista
que não deixou expressa a urgência das “obras de natureza estrutural ou a realização de
benfeitorias necessárias”, deixando a entender que obras comuns poderão ser realizadas
neste período de calamidade pública.
 
       O artigo 12, por sua vez, aduz a possibilidade das assembleias condominiais (ordinária
e extraordinária para fins de transferência, total ou parcial dos poderes de representação
do síndico ou suas funções administrativas a outrem) serem realizadas por meios virtuais –
medida já utilizada por muitos condomínios mesmo antes da pandemia, bem como a
votação sindical, em caso de urgência, também no período até 30 de outubro de 2020.
 
       Para esse fim, exige-se uma otimização dos esforços, evitando-se que a distância entre
os participantes gere dúvidas que porventura possam, ao final, serem discutidas
judicialmente. O síndico e o conselho fiscal devem, no ato da convocação deixar expresso
quais os assuntos que serão discutidos em assembleia, notadamente na ordinária.
 
   Para isso, melhor seria que, ao confeccionar o edital de convocação, possam os
condôminos, interessados em discutir assunto de relevância ao condomínio, enviarem aos
síndicos seus pleitos para que constem da convocação.
 
      Ressalta-se que, no caso da votação, a manifestação dos condôminos será equiparada à
sua assinatura presencial para todos os efeitos jurídicos.
 
     Não sendo possível a votação virtual, os mandatos sindicais findos a partir de 20 de
março de 2020 serão prorrogados até 30 de outubro de 2020, conforme redação do
parágrafo único do artigo 12.
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      Por fim, a redação do artigo 13 traz uma certa surpresa, uma vez que o artigo 1.348,
inciso VIII do Código Civil já determina o dever de prestação de contas por parte do
síndico, anualmente ou quando exigidas, sob pena de destituição previsto no artigo 1.349
do Código Civil .
 
       Neste caso, não era necessário que o referido artigo fosse inserido no Regime Jurídico
Emergencial deste projeto de lei. No entanto, é compreensível a preocupação do legislador
em ratificar e enfatizar tal medida, cujo objetivo é não dar amparo aos excessos que o
síndico possa a vir cometer diante da fragilidade da atual situação.

20

20. Art. 1.348. Compete ao síndico: 
VIII – prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas;
 
21. Art. 1.349. A assembleia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o 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.
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      O artigo 14 se ocupa em disciplinar as alterações no regime concorrencial durante o
período de calamidade pública, estabelecendo uma data fixa, 30 de outubro de 2020, ou
enquanto durar o estado de calamidade.
 
    Portando em mente os desafios às empresas provocados pela pandemia do coronavírus,
o legislador suspendeu a eficácia de dois incisos que preveem condutas que caracterizam
infração da ordem econômica durante o período mencionado no parágrafo anterior.
 
       Assim, ao “vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço
de custo” ou “cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa
comprovada” , a pessoa jurídica não incorrerá em uma infração e, por conseguinte, não
será punida por tal ação.
 
 

CAPÍTULO IX
DO REGIME CONCORRENCIAL
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      Art. 14º Ficam sem eficácia os incisos XV XVII do 30 do art. 36 e o inciso IV do
art. 90 da Lei 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
no 6, de 20 de março de 2020.
 
           § 1º 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, 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).
 
            § 2º 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).
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22. Art.. 36, § 3º, XV, da Lei nº 12.579 de 2011
 
23. Art. 36, § 3º, XVII, da Lei nº 12.579 de 2011
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   Nada obstante, conforme dispõe o § 1º, deve-se observar que as demais condutas
previstas na Lei nº12.579/11 ainda são passíveis de punição durante o período apontado
acima, devendo o órgão competente considerar os efeitos gerados pela atual pandemia e
seus reflexos na conduta praticada no momento da aplicação da sanção.
 
     Por fim, o art. 14 também prevê a suspensão do art. 90, inciso IV, da Lei
nº12.579/2011, o qual prevê que realizam um ato de concentração “duas ou mais
empresas celebram contrato associativo, consórcio ou joint venture”. Em outras palavras,
essas ações não serão de pronto submetidas ao crivo do CADE durante o período de
calamidade pública, porém, na hipótese dos acordos firmados não serem em prol do
combate ou mitigação dos efeitos da pandemia do coronavírus, haverá um controle ex
post do órgão regulador.
 
 



     O Capítulo X do Projeto de Lei aborda as matérias relacionadas ao Direito de Família
(art. 15) e Sucessões (art. 16), tratando-se, essencialmente, de normas processuais.
 
   O artigo 15 trata do cumprimento da pena de prisão por inadimplemento de prestações
alimentícias previstas no artigo 528, §3º e seguintes do Código de Processo Civil .
 
     Segundo o artigo, a prisão civil por dívida alimentar deixa de ser em regime fechado,
conforme elenca o artigo 528, §4º, do Código de Processo Civil , e passa a ser em regime
domiciliar, enquanto vigorar a presente lei projetada.
 
 

CAPÍTULO X
DO DIREITO DE FAMILIA E SUCESSÕES
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      Art. 15º Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no
art. 528, § 3º e seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de
Processo Civil), deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem
prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações.
 
     Art. 16º 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 (doze) 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 outubro de 2020, ficará suspenso a partir da entrada em vigor desta Lei até
30 de outubro de 2020.
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24. Art. 528. 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. 
§ 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 do § 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
 
25. Art. 528. § 4º A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns.
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     No entanto, o artigo traz uma certa polêmica no sentido de não deixar claro se esse
benefício cabe apenas às novas condenações ou se estenderia àqueles que já vem
cumprindo a pena civil prevista no Código de Processo Civil.
 
    Neste pesar, segundo a Revista Consultor Jurídico, acredita-se que a resposta seja
negativa, tendo em vista que se o objetivo do legislador é evitar a propagação do vírus à
população carcerária, ao permitir que um novo apenado cumpra o regime domiciliar –
segue orientação da Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça- , justamente
para evitar que este seja um potencial vetor da transmissão do vírus, admitir que aquele
que já está em isolamento carcerário se desloque ao ambiente domiciliar poderia ensejar
as mesmas consequências.
 
    O artigo 16 disciplina o tema acerca dos prazos para abertura ou encerramento dos
procedimentos de inventários previstos no artigo 611 do Código de Processo Civil.
 
    Neste sentido, o prazo de 2 (meses) previstos na lei processual para a abertura do
inventário a partir de fevereiro de 2020 iniciar-se-á a partir de 30 de outubro de 2020.
 
      Já o parágrafo único suspende o prazo de 12 (doze) meses para que o inventário seja
terminado, caso tenha sido iniciado antes de 01º de fevereiro de 2020. O prazo será
suspenso a partir da vigência da lei até 30 de outubro de 2020.
 
  Tal medida viu-se como indispensável, considerando que as partes ficariam
impossibilitadas de darem prosseguimento ao processo de inventário, diante das inúmeras
dificuldades de locomoção surgidas durante o período de quarentena. Além do mais,
inúmeros tribunais no país adotaram o regime restritivo de funcionamento, o que poderia
causar prejuízos ao jurisdicionado, notadamente no caso dos inventários.
 
     Logicamente que as disposições dos artigos 15 e 16 também se aplicam ao inventário
extrajudicial.
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26. Conjur. PL propõe criação do regime emergencial e transitório das relações jurídicas - Parte 2. Disponível em:
https://www.conjur.com.br/2020-abr-02/direito-civil-atual-pl-propoe-criacao-regime-juridico-emergencial-parte
Acesso em 20/04/2020.
 
27. 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.
 

https://www.conjur.com.br/2020-abr-02/direito-civil-atual-pl-propoe-criacao-regime-juridico-emergencial-parte


     O artigo 17 estabelece que empresas de transporte por aplicativo reduzam suas comissões
em ao menos 15% e repassem essa quantia aos motoristas, regra que valerá desde a entrada
em vigor da Lei até o dia 30 de outubro de 2020. Portanto, essa disposição impactará serviços
fornecidos por empresas como Uber, 99 e Cabify, entre outras.
 
      O § 1º traz importante observação: as empresas não poderão aumentar os preços das
viagens, o que geraria ônus aos usuários dos aplicativos como forma de compensação pela
redução do percentual da comissão.
 
     O § 2º estende essas determinações às empresas de entrega por aplicativos (delivery).
Logo, a norma também vale para serviços oferecidos por empresas como iFood, Uber Eats e
Rappi, entre outras, quais deverão reduzir em no mínimo 15% suas comissões e transferir o
valor aos entregadores, sendo impedidas de aumentar o preço aos usuários pelas entregas
solicitadas.

CAPÍTULO XI
DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE

MOBILIDADE URBANA
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   Art. 17º 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.
 
       § 1º Fica vedado o aumento dos preços das viagens ao usuário do serviço em
razão do previsto no caput.
 
        § 2º As regras previstas no caput e no § 1º aplicam-se aos serviços de entrega
(delivery), inclusive por aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede, de
comidas, alimentos, remédios e congêneres.
 
    Art. 18º 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.
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    Por fim, o artigo 18 prevê as mesmas disposições aos serviços e outorgas de táxi, que
deverão reduzir em pelo menos 15% toda e qualquer modalidade de cobrança ao taxista,
incluindo alugueis, licenças ou taxas do Poder Público Municipal.
 
     Essas previsões foram apresentadas ao Projeto de Lei nº 1.179/20 por meio da Emenda
nº 85 de autoria do Senador Fabiano Contarato (REDE/RS) e visa garantir aos motoristas e
entregadores, por meio de intervenção estatal no ambiente privado, uma proteção maior
para continuarem desempenhando seu trabalho, considerado como essencial, durante a
crise causada pelo COVID-19. As empresas, por outro lado, não são o elo mais fraco dessa
relação e possuem condições de sofrerem ligeira redução em seu faturamento.
 
    O Senador ainda deixou claro que a redução do percentual de 15% é o mínimo que deve
ser adotado pelas empresas, não impedindo que optem por reduzir ainda mais sua
comissão, o que demonstraria um comportamento elogiável. Vale ressaltar que muitas
dessas empresas já anunciaram medidas de auxílio aos seus motoristas ou entregadores,
como criação de fundos, auxílio financeiro e médico, e até distribuição gratuita de itens
básicos de proteção.
 
 



      O artigo 19 incumbiu ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), órgão máximo
normativo e consultivo no tocante à legislação de trânsito, a edição de normas que
flexibilizem as determinações dos artigos 99 e 100, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
Conforme estabelecido pelo parágrafo único do artigo, a norma a ser editada pelo
CONTRAN valerá enquanto perdurar o período de calamidade pública reconhecido pelo
Governo Federal.
 
 

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS
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   Art. 19º 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 na prestação
de serviços relacionados ao combate dos efeitos decorrentes da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
 
      Parágrafo único. A norma editada pelo Contran terá vigência limitada ao período
de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020.
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28. 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.
§ 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.
 
29. 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.
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       Nesse sentido, o artigo 99 do CTB define que o CONTRAN estabelecerá os limites de
peso e dimensões dos veículos para que possam transitar pelas vias terrestres (atualmente
previstos na Resolução nº 210/06 do CONTRAN), bem como (§ 1º) modos de aferição, (§
2º) margem de tolerância e (§ 3º) metodologia e periodicidade da aferição dos
equipamentos de pesagem (cuja norma em vigor é a Resolução nº 258/17, do mesmo
órgão).
 
      O artigo 100 do CTB, por sua vez, dispõe que nenhum veículo poderá transitar com
peso, lotação de passageiros ou capacidade máxima da tração superior ao determinado
pelo fabricante, além de (§§ 1º e 2º) prever a possibilidade da utilização de pneus
extralargos para veículos de transporte coletivo de passageiros na forma como
regulamentada pelo CONTRAN e (§ 3º) a permissão da fabricação de veículos de
transporte de passageiros de até 15 metros de comprimento na configuração de chassi
8x2.
 
     A infração por transitar com veículo acima de sua lotação máxima está prevista no
artigo 231, inciso V do CTB, caracterizada como infração média e com penalidade de
multa (cujo valor será calculado conforme tabela prevista no CTB), e retenção do veículo e
transbordo da carga excedente.
 
    É necessário observar a questão por duas óticas, ambas que visam a garantir a
segurança viária: (i) limite de peso e lotação fixados pelo fabricante do veículo (artigo 100
do CTB); e (ii) limite de peso e dimensões para trânsito em vias terrestres por
determinação do CONTRAN (artigo 99 do CTB).
 
      A primeira diz respeito aos limites impostos pelo próprio fabricante, os quais devem ser
respeitados sob risco de comprometimento das capacidades mecânicas e físicas do
veículo. A segunda busca preservar o pavimento viário e leva em conta as condições
específicas de cada via a serem enfrentadas pelos veículos (largura, aclives, declives,
curvas, etc); logo, na ausência de sinalização de trânsito específica na via, valerão os limites
estabelecidos pelo CONTRAN.
 
     Pois bem. O texto original determinava a suspensão do artigo 100 do CTB até 30 de
outubro de 2020 e, tendo em vista os evidentes riscos à segurança viária da medida, foi
duramente criticado pelos Senadores, os quais propuseram emendas para sua supressão
(Emendas nº 18, 27, 57, 62, 71 e 84) ou alteração (Emendas nº 19 e 24).
 
     Desse modo, a Relatora Simone Tebet aprovou substituto apresentado por meio da
Emenda nº 19 do Senador Veneziano Vital do Rego (PSB/PB), por considerar uma opção
mais equilibrada e que garante ao CONTRAN a flexibilização de regras sem o
comprometimento da segurança no trânsito, transformando-se na redação final do artigo.
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    A justificativa desse artigo está no fato que, durante o período excepcional da
pandemia, muitas cidades clamarão por um maior volume de abastecimento de produtos
essenciais ao combate da disseminação do COVID-19, sendo necessário, por ora, priorizar
a eficiência da logística no transporte rodoviário.
 
       O texto final de fato aparenta ser o mais acertado, pois, como visto, há mais de uma
ótica e várias são as questões tratadas nos ao longo dos artigos 99 e 100 do CTB, de
maneira que somente a autoridade máxima normativa e interpretativa de trânsito poderá
analisar e flexibilizar individualmente cada questão.
 
    Destaca-se que a flexibilização das normas dependerá de Resolução específica e
temporária a ser publicada pelo CONTRAN após a aprovação em definitivo do projeto, isto
é, por enquanto permanecem em vigência as disposições existentes.
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        O artigo 20 dispõe sobre a entrada em vigor da Lei nº 13.709 de 2018, conhecida
como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A prorrogação foi realizada de maneira
bipartida: os dispositivos que tratam das sanções administrativas (artigos 52 e 54 da
LGPD) terão vigência a partir de 1º de agosto de 2021, enquanto os demais artigos da
LGPD entrarão em vigor em 1º de janeiro de 2021.
 
    Esse modelo de prorrogação foi adotado pela Relatora Simone Tebet, após os
Senadores ouvirem diversas entidades e setores da sociedade civil, como uma solução
intermediária para conciliar todos os interesses. O texto inicial previa a prorrogação de
toda a LGPD por mais um ano, isto é, para agosto de 2021.
 
        Todavia, muitos criticavam esse lapso tão extenso, uma vez que a vigência da LGPD já
havia sido prorrogada de 18 para 24 meses da data de sua publicação. Por outro lado,
estimava-se que a aplicação de sanções logo após a crise causada pelo COVID-19
incumbiria em ônus excessivo às empresas.
 
       Vale notar que a importância da proteção de dados pessoais foi objeto de destaque no
Parecer da Relatora, inclusive com menção à relatoria da Proposta de Emenda
Constitucional nº 17/2019, que constitui a proteção de dados pessoais como direito
fundamental dos cidadãos. Entretanto, a crise pandêmica impossibilitou que inúmeras
empresas possam adotar, neste momento, as medidas necessárias para cumprimento da
LGPD, principalmente no tocante à contratação de outras empresas responsáveis pela
gestão de dados pessoais.
 
     É fato que a crise exige cautela, flexibilização e alteração, ainda que temporária, de
diversos institutos do Direito. No âmbito cível, o presente projeto surge à baila para definir
várias questões de interesse da sociedade. Esperava-se, portanto, que algum tipo de
prorrogação da LGPD fosse acontecer, principalmente por criar uma série de sanções em
um país cuja cultura de proteção de dados ainda não atingiu o mesmo nível de maturidade
visto no cenário internacional, sobretudo na União Europeia. A verdade é que não havia
uma solução completamente acertada, de modo que a escolhida se apresenta como a mais
ideal para o momento.

      
    Art. 20º O art. 65 da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, passa a vigorar com a
seguinte redação:
 
         “Art. 65. ..................................................................................................
 

II - 1º de agosto de 2021, quanto aos arts. 52 a 54; 
III - 1º de janeiro de 2021, quanto aos demais artigos." (NR)
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     Cumpre observar, contudo, que a prorrogação não implica desprezo da LGPD por
partes daqueles que realizam o tratamento de dados pessoais. Cabe às empresas buscarem
o esforço para adequação, dentro de suas limitações e respeitada a atual crise, cujos
reflexos hão de se prolongar ao longo dos próximos meses ou anos.
 
       Apesar das sanções administrativas da LGPD só entrarem em vigor em agosto do ano
seguinte, todo o restante da legislação passará a vigorar a partir do primeiro dia de 2021.
Ademais, a vacatio legis relativa às sanções se restringem àquelas previstas na própria
LGPD, não impedindo a aplicação de sanções administrativas por outros órgãos, no limite
de suas competências, ou penalidades nas demais esferas (cível e criminal).
 
      Por fim, fica também o alerta para que o Governo Federal institua, tão logo quanto
possível, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), valendo a lembrança de
que os dispositivos que tratam de sua criação e atuação já se encontram em vigor desde
28 de dezembro de 2018. A ANPD exercerá papel fundamental para balizar questões
relacionadas à proteção de dados pessoais durante e após a crise. Bem verdade, mais
importante que a função sancionatória são os papeis regulatório, fiscalizatório e
educacional do órgão.
 
        Nota: foi publicada, em 29 de abril de 2020, a Medida Provisória nº 959/2020, que trata
do pagamento dos benefícios emergenciais promovidos pelo Governo Federal e prorroga a
vacatio legis da LGPD para 03 de maio de 2020. Na mesma data foi apresentado, pelo
Deputado Enrico Misasi (PV/SP), requerimento de urgência para apreciação do PL nº
1.179/2020 na Câmara dos Deputados. Logo, caso a posição equilibrada para prorrogação da
LGPD adotada no PL nº 1.179/2020 seja ratificada na Câmara dos Deputados, a MP nº
959/2020 há de perder sua eficácia no tocante à prorrogação do prazo da LGPD quando da
entrada em vigor da nova Lei.
 
 

         Art. 21º Esta Lei entra em Vigor na data de sua publicação.

       O artigo 21 garante a vigência imediata da Lei e todas suas disposições na data da sua
publicação no Diário Oficial da União.
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