
 

SENADO APROVA PROJETO DE LEI QUE INSTAURA O REGIME JURÍDICO 

EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO 

 

Na última sexta-feira (03/04/2020), o Senado aprovou o Projeto de Lei nº 1.179 

(“Projeto”), que estabelece o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (“Regime 

Emergencial”) aplicável às relações de direito privado em virtude da pandemia do 

Covid-19.  

 

Listamos a seguir os principais dispositivos identificados na redação do Projeto 

aprovada pelo Senado com impacto nas relações de Direito Civil. A redação do 

Projeto ainda deve sofrer alterações em decorrência de sua tramitação na Câmara 

dos Deputados e, finalmente, de eventuais vetos pelo Presidente da República. A 

cada nova rodada de alterações no curso desse processo legislativo, circularemos 

versões revistas e atualizadas deste informativo. 

 

MARCO TEMPORAL E DURAÇÃO 

 

O Projeto considera o dia 20 de março de 2020 como o termo inicial dos eventos 

derivados da pandemia do Covid-19 no Brasil.  

 

O Regime Emergencial será aplicável às relações de direito privado somente em 

virtude da pandemia, não importando em modificações permanentes no 

ordenamento jurídico. 

 

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA  

 

Os prazos prescricionais e decadenciais não fluirão entre a entrada da Lei em 

vigor (i.e., a data na qual o texto final for publicado no Diário Oficial) e o dia 30 

de outubro de 2020. O Projeto ressalva a prevalência das hipóteses específicas 

de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais já previstas no 

ordenamento jurídico. 

 

FORÇA MAIOR, TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA 

 

O Projeto prevê que as consequências jurídicas da pandemia na execução dos 

contratos, incluindo as hipóteses de caso fortuito e força maior (art. 393 do 

Código Civil), não terão efeitos retroativos. Embora o texto desse dispositivo  
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específico (art. 6º) não seja expresso no ponto, entendemos que o marco temporal a ser considerado é o dia 20 

de março de 2020.  

Além disso, estabelece que não serão considerados como fatos imprevisíveis, para fins de incidência da teoria 

da imprevisão e/ou revisão ou resolução por onerosidade excessiva, os seguintes eventos: (i) aumento da 

inflação; (ii) variação cambial; (iii) desvalorização (iv) ou substituição do padrão monetário. Os contratos de 

consumo não se sujeitam a essa previsão. 

 

Vale notar que no capítulo de análise das emendas ao Projeto, foi reconhecido que a “pandemia é o clássico 

exemplo do que dispõe o art. 393 do Código Civil”, mas que há “diferentes efeitos da pandemia em cada 

relação contratual”, cabendo ao Poder Judiciário avaliar sua aplicação caso a caso. 

 

DIREITO DE ARREPENDIMENTO - CDC 

 

O direito de arrependimento em 7 dias por serviços contratados por telefone ou via Internet, previsto no 

artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, não será aplicável aos casos de entrega domiciliar de alimentos, 

produtos perecíveis ou de consumo imediato e medicamentos. Tal suspensão vigora até o dia 30 de outubro de 

2020. 

 

FAMÍLIA E SUCESSÕES 

 

O Projeto determina que a prisão civil do devedor de pensão alimentícia deverá ser cumprida exclusivamente 

sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das obrigações.  

 

No âmbito sucessório, o prazo de 2 meses para a abertura do inventário judicial ou extrajudicial, previsto no 

art. 611, CPC, terá seu termo inicial prorrogado para o dia 30 de outubro de 2020, nas sucessões abertas a 

partir de 1º de fevereiro de 2020.  

 

Muito embora já não costumasse ser aplicado pelo Poder Judiciário, o prazo de 12 meses para a conclusão do 

processo de inventário ficará suspenso até 30 de outubro de 2020, caso o processo tenha sido iniciado antes de 

1º de fevereiro de 2020. 

 

USUCAPIÃO 

 

Os prazos de aquisição de propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies de usucapião, ficarão 

suspensos desde a entrada em vigor do Regime Emergencial até 30 de outubro de 2020. 

 

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 

 

Até o dia 30 de outubro de 2020, não se concederá a liminar prevista na Lei de Locações (Lei 8.245/91) para a 

desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, com exceção das seguintes hipóteses: (i) término do 

prazo da locação para temporada; (ii) morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação; (iii) 

necessidade de 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. Essas 

limitações só serão aplicáveis às ações de despejo ajuizadas a partir de 20 de março de 2020. 

 

PODERES E OBRIGAÇÕES DO SÍNDICO 

 

O Projeto prevê a atribuição de novos poderes aos síndicos, como a restrição do uso das áreas comuns, a 

proibição de reuniões e festividades, a proibição do uso da vaga de visita (mesmo que de propriedade 

exclusiva do condômino), exceto se para atendimento médico, realização de obras estruturais ou benfeitorias 

necessárias.  

 

As assembleias condominiais poderão ser realizadas de forma remota, equiparando-se a manifestação digital 

de cada condômino à sua assinatura presencial. Caso não possa ser realizada a assembleia de forma remota, 



 

 

os mandatos de síndico vencidos até 20 de março de 2020 serão automaticamente prorrogados até 30 de 

outubro de 2020.  

 

TRANSPORTE E ENTREGAS POR APLICATIVO 

 

O Projeto foi enviado à Câmara dos Deputados com um pedido de destaque da Emenda 85, de modo que seja 

votada em separado.  

 

Caso aprovada, as plataformas digitais deverão reduzir, desde a data na qual o texto final for publicado no 

Diário Oficial até 30 de outubro de 2020, a porcentagem de retenção no valor das viagens em ao menos 15%, 

garantindo o repasse aos motoristas e entregadores parceiros, sendo vedado o aumento de preços como forma 

de compensação.  

A Emenda nº 85 também se aplica a motoristas de táxi, para que tenham reduzidas em ao menos 15% todas e 

quaisquer taxas, cobranças, aluguéis ou similares.  
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