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APRESENTAÇÃO

O momento é de incertezas, paira sobre a sociedade dúvidas das mais diversas
naturezas evidenciando o conflito entre vida e liberdade, ou melhor, entre as
medidas estatais adotadas para combater o vírus e o direito de ir e vir, traduzido
principalmente no acesso ao trabalho e a garantia da subsistência.
A pandemia do novo coronavírus alterou a rotina de vida da humanidade e, nesse
contexto, se insere o Brasil, nosso estado, nos nossos municípios e nossa querida
capital, Goiânia.
Observando essa alteração social assim como a necessidade de orientação
jurídica de qualidade frente aos diversos desafios enfrentados pelos cidadãos, a
Comissão Especial de Direito Civil da Ordem dos Advogados do Brasil seção de
Goiás – CEDCivil/OAB-GO, com o apoio da OABGO e ESAGO elaborou essa obra
em forma de e-book.
O projeto surgiu e se desenvolveu nas reuniões ordinárias da comissão, tratandose de uma obra coletiva que reúne artigos dos membros da comissão, abordando
os problemas jurídicos advindos da pandemia sobre os mais diversos enfoques
do Direito
Todos devemos contribuir para o enfrentamento dessa crise humanitária e a
CEDCivil, com o faz com essa obra, que orienta e esclarece sobre diversos pontos
controvertidos originados em virtude da pandemia.

Comissão Especial de Direito Civil da OAB/GO

A PANDEMIA E O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS

O Brasil e o mundo estão, compulsoriamente, passando por um processo abrupto
de modificação dos vínculos comerciais, não só entre os fornecedores de
produtos e serviços e seus consumidores, mas também entre os próprios
empresários, visto que a pandemia causada pelo coronavírus tem levado a
incontáveis perdas humanas e de capital, o que acaba interferindo no convívio
social e nas obrigações assumidas pelas pessoas físicas e jurídicas.
Frente a necessidade do isolamento ou distanciamento social para a contenção da
transmissão do vírus, a cadeia produtiva tem se esforçado para diminuir o custo
de manutenção de seus empreendimentos o que, muitas vezes, culmina em
dispensa de empregados e redução na compra de insumos, entre outras medidas
drásticas.
Ou seja, trata-se de uma reação em cadeia na qual todos os envolvidos saem
perdendo, sempre na tentativa de manter vivas as relações consumeristas e
empresariais desenvolvidas e que, por determinação estatal pautada em
recomendações de saúde e estudos técnicos, estão sendo impedidas de acontecer
em sua maioria com o fechamento das lojas de varejo situadas nas ruas e
shopping centers.
Diante desta realidade que afeta todos os ramos empresariais de forma negativa,
direta ou indiretamente, em meio a perda total ou parcial de receita, surgem
vários questionamentos, o principal deles é o seguinte: como vou pagar minhas
contas se não estou ganhando nada?
Em outras palavras: como vou cumprir hoje as obrigações que assumi antes de
todas as transformações no mundo econômico?
Como regra geral as obrigações assumidas entre os interessados em um negócio
como a compra e venda, locação, arrendamento, hipoteca entre tantos outros se
materializa em um contrato escrito, sendo este um retrato dos direitos e das
obrigações das partes envolvidas e, do ponto de vista jurídico, legislativo, com
algumas exceções, não sofreu qualquer alteração.
Ou seja, o que foi pactuado tem que ser cumprido em sua literalidade, inclusive
utilizando critérios definidos para rescisão do acordado, caso exista essa previsão,
por mais injusta que ela pareça em decorrência do momento histórico pelo qual
passamos.
Assim, frente ao que foi convencionado antes do início da pandemia, diante da
grande alteração social e econômica sofrida, observa-se um conflito de interesses
que em determinados momentos pende para a rescisão contratual, hora pela
revisão ou, ainda, pela manutenção do objeto da avença com a alteração das
obrigações das partes. Em síntese, observa-se uma lide que, na maioria das vezes,
chega ao Poder Judiciário para que assim o Estado decida a controvérsia.
Um contrato de locação comercial pode passar por todas as etapas descritas, visto
que o locador, como regra, buscará manter o aluguel nos termos em que foi
combinado, já o locatário por sua vez, diante da crise econômica, em um primeiro
momento poderá tentar reduzir o valor pago mensalmente (revisão) ou ainda, ao
atingir patamar financeiro insustentável, buscar a rescisão do contrato.

Em momentos de normalidade o judiciário daria uma resposta para a lide
pautando-se nas leis, sem maiores problemas, contudo, no presente momento,
diante da adversidade social e econômica, nem sempre a decisão dada pelos
magistrados encontrará respaldo em uma norma, partindo muitas vezes para
questões principiológicas e elementos como força maior e caso fortuito, retirando
assim previsibilidade do julgado.
Além disso, o Poder Judiciário até o presente momento não está funcionando de
forma regular, atuando sem o atendimento presencial, o que torna todo o
procedimento incerto e com menos acesso para os advogados, resultando em
menor efetividade e celeridade para os que clamam pela resolução da
controvérsia em caráter emergencial, visando dar continuidade as suas atividades
produtivas.
Assim, diante da dinamicidade das relações empresariais e consumeristas, a
melhor forma de equalizar os interesses das partes e, muitas vezes, evitar a
falência de uma empresa, é a negociação.
Várias técnicas são utilizadas para resolução dos conflitos sem intervenção estatal,
como a mediação e a conciliação, existindo no Brasil inúmeras câmaras
especializadas e com atuação reconhecida na área.
Diversas empresas repactuaram suas obrigações com fornecedores e clientes. As
Casas Bahia, a título de exemplo, sem que houvesse qualquer determinação ou
pedido, suspendeu o recebimento de todas as parcelas de seus financiamentos
no mês de abril, o que representou um alívio para seus clientes, sendo que tal
montante será pago após a última parcela regular do contrato sem a incidência de
acréscimos.
O Estado também caminhou neste sentido, tanto que a Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL proibiu o corte de energia elétrica por três meses,
mesmo diante da inadimplência; o Conselho Monetário Nacional, logo no início da
pandemia, determinou que os bancos suspendessem as parcelas dos
financiamentos imobiliários e automotivos, para os interessados, por dois meses.
Ou seja, de forma natural as obrigações vão se acomodando, contudo, nem
sempre isso ocorre, existindo a necessidade de intervenção estatal, por meio do
Poder Judiciário ou valendo-se de meios privados, como a mediação ou a
conciliação. Por fim, não se pode desconsiderar as negociações desenvolvidas
pelos advogados, profissionais do direito extremamente qualificados que, em
nome de seus constituintes negociam e chegam a autocomposição, ao meio
termo que resolve a controvérsia entre as partes e lhes permite trilhar o melhor
caminho para seus interesses sociais e econômicos.
Destaca-se ainda que tais negociações, desenvolvidas por advogados, podem ser
materializadas em adendos aos contratos originários e registradas em cartório,
dando maior segurança ao acordado, sendo esse o método mais dinâmico e com
menos formalismos, adequado ao que se espera neste momento de incertezas e
de grande velocidade nas alterações das relações obrigacionais. A palavra de
ordem é negociar e obter resultados rápidos com o mínimo da presença estatal,
possibilitando assim a retomada da atividade empresarial e o crescimento da
economia, amoldando-se sempre as condições que preservem a saúde e a vida de
todos.
Clodoaldo Moreira dos S. Jr - OAB/GO- 17.629
Tiago Magalhães Costa - OAB/GO- 26.034

A COBERTURA DOS PLANOS
DE SAÚDE E A COVID-19

O avanço da pandemia causada pelo Covid-19 causou um aumento na adesão aos
planos de saúde objetivando garantir um atendimento de qualidade em uma
possível necessidade. Ocorre que antes de qualquer adesão é importante
conhecer acerca dos direitos e obrigações envolvidos para solicitar
adequadamente o atendimento a ser realizado. Cumpre esclarecer que os
contratos firmados são classificados na modalidade “adesão”. Portanto, as
cláusulas são determinadas anteriormente pela parte mais qualificada (a empresa
operadora de saúde) enquanto cabe à parte aderente (o consumidor) a aceitação
dos termos. Essa situação de desvantagem do consumidor, fez com que a
legislação vigente estabelecesse regras que determinam as condições mínimas
oferecidas em cada contrato. Dentre as regras já postuladas, a situação de
pandemia trouxe atenção a algumas situações específicas, como o rol de
procedimentos obrigatórios, aqueles cujo qualquer plano de saúde deve cobrir
independentemente da modalidade contratual pactuada e o período de carência,
relativo ao tempo em que o contrato firmado passa a ter validade. A cobertura
para tratamento aos pacientes diagnosticados com o Covid-19 já é assegurada aos
beneficiários de planos de saúde por meio de diversos procedimentos, como: 1) a
realização de consulta médica em consultórios, ambulatórios e serviços de pronto
atendimento; 2) a internação, em leitos comuns e de UTI (não havendo limitação
de dias); 3) a reeducação e reabilitação respiratória (sem limite de sessões), dentre
outros tratamentos adequados às necessidades do caso. Como novidade, houve a
inclusão do exame de detecção da doença no rol de procedimentos obrigatórios,
mediante a prescrição médica em casos suspeitos e o serviço de telemedicina,
conforme legislação específica. Quanto à carência, a regra geral de cobertura dos
planos mantém-se a inerte, aplicando-se aos casos de Covid-19. De acordo com o
art. 12, V, da Lei nº. 9.656/98 é válido: a) prazo máximo de 300 dias para partos a
termo; b) máximo de 180 dias para os demais casos; e c) o máximo de 24 horas
para a cobertura dos casos de urgência e emergência. O que deve prevalecer
neste período é manter-se informado se há a violação de algum regramento
quando houver uma possível negativa indevida, cabendo, contudo, ao judiciário, a
tomada das medidas cabíveis.

Rachel Gomes Tiago Borges
OAB/GO 53.571

CONSEQUÊNCIAS DA PANDEMIA NOS CONTRATOS
DE SERVIÇOS TURÍSTICOS E CULTURAIS

Consumidores e fornecedores de produtos e serviços foram surpreendidos pelas
consequências da pandemia de COVID-19 que, no Brasil, resultou no
reconhecimento de estado de
calamidade
pública
e
no
sério
comprometimento
das
atividades
comerciais, especialmente aquelas
desenvolvidas pelos setores do turismo e da cultura, a exemplo de agências de
viagem, hotéis, transportadoras de turismo, organizadoras de eventos e parques
temáticos, que acabaram impedidos de cumprir com os contratos que
deveriam ser executados durante o período em que estão proibidos de
desenvolver suas atividades.
Visando atender aos anseios de consumidores que não poderão usufruir dos
serviços contratados durante a pandemia e de empresas que se encontram
impossibilitadas de satisfazer as obrigações assumidas, fora publicada a
medida provisória nº 948 de 2020 que dispõe sobre o cancelamento de
serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo e cultura em razão
do estado de calamidade pública.
A MP aponta três alternativas à disposição de empresas e consumidores a
fim de evitar a rescisão dos contratos e a devolução imediata dos valores
pagos, sendo a primeira delas a remarcação dos serviços, das reservas e dos
eventos cancelados para data não superior a 12 meses, contados do fim do
estado de calamidade.
Como segunda opção, a MP indica a conversão da importância
desembolsada pelo consumidor em créditos a serem utilizados na aquisição
de outros serviços oferecidos pela empresa, deixando como terceira
alternativa a sugestão de que seja entabulado outro tipo de acordo que
atenda aos interesses das partes, o qual poderia se dar, por exemplo,
através da restituição parcelada do que foi pago pelo consumidor.
Nos termos da MP, a restituição integral dos valores pagos somente pode
ser exigida quando não for possível estabelecer qualquer tipo de acordo entre
os contratantes mas, ainda assim, a empresa tem o prazo de até 12 meses,
a partir do fim do estado de calamidade pública, para efetuar o ressarcimento.
A Medida Provisória terá vigência até o dia 08 de agosto de 2020, data a partir da
qual, em tese, nada impedirá que os consumidores passem a exigir o imediato
reembolso do que pagarem na contratação de serviços que não puderem ser
prestados, caso perdure o estado de calamidade pública e nenhuma outra
medida seja adotada pelo Poder Público

João Paulo Teodoro Ribeiro
OAB/GO 39.379

A IMPORTÂNCIA DA COMPOSIÇÃO EXTRAJUDICIAL
EM TEMPOS DE PANDEMIA E OS REFLEXOS DA
JUDICIALIZAÇÃO EXCESSIVA.
Desde que a pandemia do covid-19 desembarcou no Brasil, instalou-se na
sociedade brasileira um grave caos econômico, decorrente das políticas públicas
adotadas para o enfrentamento deste contágio, variando de Estado para Estado,
conforme o grau de infecção. No Estado de Goiás, para evitar a disseminação do
patógeno, foram adotadas medidas de segurança que vão desde o fechamento
integral dos estabelecimentos comerciais, até as restrições de horários e/ou de
vendas de alguns produtos. Neste Contexto, gerou-se uma queda substancial na
receita de grande parcela da sociedade, atingindo diretamente os
Empresários/Comerciantes e os Profissionais Liberais, vez que, todos os gastos
inerentes à atividade econômica e a manutenção do padrão de vida se
mantiveram inalteradas, com efeito, o nível de inadimplemento e estresse
econômico-sanitário cresceram exponencialmente.
Isto posto, houve um grave aumento nos conflitos de interesses nas relações
privadas, refletindo diretamente em uma judicialização excessiva de contendas, o
que não é recomendável no atual cenário emergencial, haja vista que grande
parte destas situações, em tempos de normalidade, seriam rapidamente
compostas extrajudicialmente, e agora emperram a máquina judicial.
É notório que o sistema judicial brasileiro, em tempos de normalidade, já é
extremamente moroso, burocrático e, até certo ponto, primitivo, não sendo capaz
de acompanhar os anseios da sociedade imediatista. Durante a pandemia, após a
suspenção dos prazos processuais, o Poder Judiciário tem adotado, na medida do
possível, o sistema virtual de funcionamento, em regime de Home Office, ou seja,
todos os atos processuais que puderem ser feitos via ferramenta virtual, com um
certo grau de retardo, estão sendo realizados. Salienta-se que, há 04 anos, com a
entrada em vigor da codificação processual civil de 2015, já se previa a realização
de atos processuais via recursos tecnológicos, ou seja, o judiciário teve um tempo
razoável para se modernizar, e conforme se percebe, encontra-se ainda
tropeçando em notas de adaptação e falta de recursos, elevando ainda mais o
tempo para uma resposta jurisdicional efetiva.
Neste diapasão, se faz mister a composição extrajudicial, seja por mediação,
arbitragem, conciliação, ou até mesmo por uma renegociação entre as partes,
para uma satisfação mais célere e econômica de seus interesses, sempre
pautadas no bom senso, na boa-fé, e principalmente num sentimento de
compreensão humana, alcançando assim a função social da obrigação, uma vez
que, o atual estado de calamidade afeta a todos, e a uns, mais do que a outros.
O próprio Código Civil de 2002, antes do Pacta Sunt Servanda, estabelece um
norte consubstanciado na Eticidade, Socialidade e Operabilidade, assim sendo,
seria de extrema importância para a sociedade e para o cenário macroeconômico
brasileiro, o desemperramento atual e futuro do judiciário, deixando para esse
poder apenas a solução de demandas mais complexas.
Matheus Arantes e Silva Pereira
OAB/GO 57.995

PENSÃO ALIMENTÍCIA NA PANDEMIA

Quem paga verba alimentar bem como aqueles que necessitam da pensão
alimentícia vem encontrando problemas com o isolamento social.
E agora? O que fazer quando a remuneração mensal caiu devido à diminuição de
renda causada pela quarentena?
E se o pagador de alimentos não estiver conseguindo cumprir o compromisso
alimentar?
A lei fornece alternativa para este caso mediante solicitação de revisão do valor da
pensão.
O devedor de alimentos deve requerer na justiça uma nova análise do valor da
verba alimentar, mas tem que comprovar que sua renda diminuiu.
Se o juiz verificar que houve realmente a queda de receita do prestador de
alimentos, poderá reduzir, mesmo que provisoriamente, o valor da pensão.
A via alternativa é a redução e nunca a exoneração dos alimentos. Uma
composição temporária para que haja redução em período determinado, no caso,
em quanto durar o período de crise pode ser o caminho mais viável.
Pode se fazer um estudo para avaliar quais são as despesas que reduziram com o
confinamento, por exemplo, os gastos com combustível.
Em contra partida, caso aquele que recebe alimentos esteja encontrando
dificuldades para recebê-los, poderá cobrar as prestações atrasadas.
Esta cobrança também é feita na justiça e o devedor será obrigado a pagar todas
as prestações atrasadas com juros e correção monetária.
Portanto, melhor que a revisão do valor da pensão alimentícia seja requerida
antes de um possível atraso do pagamento, pois se isso acontecer, poderá ser
cobrado através de uma Ação de Execução de alimentos.
Se algumas prestações já estiverem atrasadas, uma proposta de parcelamento
também pode ser feita através da Ação Revisional e não na Execução de
alimentos. Quando a justiça é acionada e determina o pagamento imediato dos
meses atrasados, caso o devedor de alimentos não quite a dívida, poderá ser
preso para que seja forçado a realizar o pagamento.
Com a determinação de isolamento social para coibir o contágio da pandemia do
COVID 19, alguns Tribunais vem decidindo no sentido de permitir que o devedor
de alimentos cumpra a prisão em casa, a chamada prisão domiciliar.
Este posicionamento é baseado na Recomendação nº 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), onde o Poder Judiciário justifica que na prisão, o devedor
de alimentos estará mais suscetível de contágio.
Como a enfermidade do novo tipo de corona vírus pode causar a morte de quem
é contaminado, arriscar o devedor de alimentos ao contágio em uma
penitenciária poderia causar maiores danos para aquela família.

Lana Castelões
OAB/GO 25.902

A PRISÃO CIVIL DO DEVEDOR DE
ALIMENTOS NA PANDEMIA.

Em meio a um cenário desolador causado pela crise epidemiológica do Covid-19 e
as incertezas cravadas com tantas mudanças na sociedade, estão trazendo
reviravoltas avassaladores em todo o ordenamento jurídico pátrio, e não seria
diferente que tal horizonte não deixasse de afetar as relações familiares,
basicamente no que tange às prestações de alimentos.
Sabe-se que é dever dos pais proverem o sustento de seus filhos menores, nos
termos esculpidos na Carta Constitucional e na Legislação Civilista. Ocorre que,
em meio a uma situação que foge do controle do alimentante, face a crise
econômica lastreada pelo superfaturamento de produtos, fechamento de
comércios, aumento de demissões e dentre outras situações calamitosas, se
tornam evidentes que, há uma abrupta diminuição de ganho financeiro por parte
do provedor desses alimentos.
Destarte, com a inadimplência da pensão alimentícia, o número de demandas
judiciárias vem aumentando, e consequentemente a “enchurrada” de ações
executivas sob égide do rito de prisão, como preconiza o artigo 528 § 3º e
seguintes da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, fez com que o Poder
Judiciário repensasse um novo meio de se evitar o alastramento contagioso do
patógeno, e de certa forma compelir o devedor ao pagamento da verba
alimentar.
Assim, através de decisão proferida pelo Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
sede de Habeas Corpus n. 568.021 – CE, o Superior Tribunal de Justiça estendeu
para todo o país os efeitos da liminar, na qual o cumprimento das prisões civis por
devedores de alimentos ocorrerão excepcionalmente em regime domiciliar.
Nesse diapasão, visando capitular tal entendimento, no dia 10 de Junho de 2020,
foi publicada a Lei n. 14.010 de 2020, a qual dispôs em seu artigo 15 que, as
prisões civis serão cumpridas exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem
prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações, pelo prazo de até 30 de
outubro de 2020.
Desse modo, considerando o elevado índice de transmissibilidade do coronavírus
e o agravamento significativo dos riscos de contágio, a nova lei buscou
salvaguardar a proteção a saúde e a vida, bem como a garantia do pagamento do
débito alimentar, por meio medidas alternativas à segregação pelo sistema
carcerário.

Ana Alice Oliveira Lemes
OAB/GO 56.307

DIREITO DAS SUCESSÕES E AS MODIFICAÇÕES NO
INVENTÁRIO DEVIDO À PANDEMIA DO COVID-19

O Direito sucessório traz um conjunto de normas que regulamentam a sucessão
após a morte. A sucessão nada mais é que o ato de substituir outra pessoa em
direitos e obrigações, em razão de seu falecimento.
A morte determina a abertura da sucessão onde ocorrerá a transmissão
patrimonial do conjunto de bens, direitos e obrigações, cujo titular era a pessoa
falecida. Em caso de herança, a transmissão será feita a seus herdeiros.
Hoje a legislação brasileira prevê dois grupos de herdeiros:
·
Herdeiros Legítimos – o direito a suceder decorre da lei – este se divide em
“Herdeiros Necessários (descendentes, ascendentes e cônjuge/companheiro
sobrevivente) ou os Herdeiros Facultativos (os colaterais até o quarto grau)”.
·
Herdeiros Testamentários – o direito está ligado à última vontade da pessoa
falecida, expressada através de um testamento e outros.
Dentro do direito das sucessões existem algumas particularidades que valem ser
ressaltadas como: “Se houver herdeiros necessários, o testador só poderá dispor
de metade da herança e, caso haja obrigações a serem pagas pelo falecido, esta
só atingirá o limite da herança, não podendo ser cobrada do patrimônio individual
do herdeiro”. Contudo, deve haver um procedimento jurídico para que se coloque
em prática a sucessão hereditária. ( Sendo aqui tratado apenas o procedimento
de inventário e partilha.)
Neste procedimento é feito o levantamento dos bens, direitos e dívidas deixados
depois da morte. Hoje, o inventário e partilha pode ser feito de duas formas:
Extrajudicial, onde será lavrada em escritura pública – quando há acordo entre os
herdeiros, não há presença de incapaz e não tiver deixado testamento; ou, Judicial
– caso não se enquadre na opção anterior.
Pela legislação, em regra, o procedimento de inventário deverá ser iniciado em até
dois meses após a abertura da sucessão, ou seja, após a morte do autor da
herança, sob pena de multa sobre o imposto (ITCD), devendo ser concluído em até
12 meses após o início.
Contudo, diante do cenário que a sociedade tem vivido com a pandemia do
COVID-19, foi aprovada a Lei 14.010/2020, que alterou os prazos para o início e
fim do inventário e partilha, tendo em vista as dificuldades que se tem enfrentado
com o isolamento.
Assim, o texto legal traz que, para as mortes que ocorreram depois de 1 de
fevereiro de 2020, o prazo para abertura de inventário será prorrogado até 30 de
outubro de 2020. Ademais, traz a suspensão do prazo de 12 meses para o término
do inventário, assim os inventários abertos antes de 1 de fevereiro de 2020 serão
suspensos até 30 de outubro de 2020 a partir da vigência da lei.
Romena Angélica Máxima Souza
OAB/GO:44.953

O CUMPRIMENTO DE AÇÕES POSSESSÓRIAS EM
TEMPOS DE PANDEMIA.

O Direito Possessório é o ramo do direito que visa defender a propriedade nas
mais variadas situações, por meio das ações elencadas no Código Civil previstas
no capítulo do Direito das Coisas, sendo elas a reintegração, a manutenção e
interdito proibitório, salienta-se que a posse sempre foi tradicionalmente
defendida no ordenamento, por meio das ações citadas, vale ressaltar também
que, considera-se tão importante as ações possessórias onde atribuiu a elas uma
característica peculiar que atribui as mesmas a fungibilidade, onde comprovadas
o direito de quem as promove a forma pode ser acatada em cada um dos casos,
denotando que em qualquer caso a questão de posse será acolhida e
devidamente processada.
Considerando o objetivo de defender a propriedade, e, diretamente a posse as
ações possessórias gozam de fungibilidade, bem como, são processadas no juízo
onde se encontra o bem a ser tutelado, pelo rito ordinário. Pondera-se que
competência territorial é a parte mais afetada pela atual situação do país e do
globo, onde alguns destes juízos foram orientados a zelar por seus colaboradores
e as partes que os procuram.
Frisa-se que as formulações em processo digital podem ser feitas com a
segurança almejada por tais juízo, diante disso as petições que versem sobre
ações possessórias recebem o andamento devido e dependendo do caso, são
deferidas as medidas que carecem de condições de urgência, respeitadas as
recomendações do Ministério da Saúde e dos respectivos Tribunais as quais estão
submetidos.
Nesta nova realidade, as ações possessórias atualmente ensejam do judiciário a
sensibilidade para resolver a problemática, sem submeter as partes, servidores da
justiça ou quaisquer envolvidos a uma situação que lhes comprometa a saúde e a
vida. Um exemplo disto é a recente posição do Superior Tribunal de Justiça que
determinou a SUSPENSÃO das ações possessórias em territórios indígenas
almejando impedir o contagio da perigosa COVID-19, suspensão essa necessária
em tantas outras ações em trâmite. Por fim, as ações possessórias que podem
por sua natureza aguardar o julgamento mais efetivo, ficaram suspensas, porém
que estas ações não deixarão de serem devidamente apreciadas pelo judiciário.

Marcos Vinicius de Sousa
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DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PARA AQUISIÇÃO DE
PROPRIEDADE POR USUCAPIÃO
NO PERÍODO DE PANDEMIA

Em razão do atual cenário que estamos vivendo, foi publicado no dia 10/06/2020 a
Lei 14.010/2020 que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório
das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do
coronavírus (Covid-19).
Dentre as medidas estabelecidas, foi determinada no artigo10, a suspensão dos
“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”.
Então, o que é usucapião? É um dos meios de aquisição da propriedade de um
bem móvel ou imóvel, de acordo com os preenchimentos dos requisitos legais,
que são cumulativos, tais como: possuir como seu um imóvel, estar na posse
pelo prazo legal de 15, 10, 5 ou 2 anos, a depender da espécie de usucapião, sem
interrupção e sem oposição, dentre outros.
Assim, a partir da entrada em vigor desta lei até o dia 30 de outubro de 2020 os
prazos para obter uma propriedade por meio de usucapião estarão suspensos, ou
seja, durante esse período não haverá fluência do prazo para adquirir a
propriedade por usucapião, voltando a correr somente após o dia 30/10/2020.
Cumpre ressaltar, que a lei prevê a suspensão da fluência dos prazos, não
afetando aqueles que já têm seus direitos garantidos(que são aquelas pessoas
que já cumpriu todos os requisitos exigidos pela lei), podendo esses ingressar
com ação de usucapião durante esse período.
Desse modo, com a entrada em vigor dessa lei, temos que a suspensão dos
prazos que ainda não se iniciaram, somente começará a correr após o
encerramento da suspensão e os prazos que ainda não completaram a
contagem continuarão a fluir de onde parou, após a suspensão.
E por fim, aqueles que já completaram o prazo para adquirir a propriedade,
poderá buscar seu reconhecimento por meio da via administrativa ou judicial,
tendo em vista, que essa lei não prejudica o direito já adquirido.

Vanessa Sila Luiz
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RESPONSABILIDADE CIVIL DAS ADMINISTRADORAS
DE CONSÓRCIO EM PERÍODO DE PANDEMIA

São múltiplas as atividades e infindáveis as relações inerentes aos humanos, neste
sentido é fonte geradora da responsabilidade civil todas as atividades que trazem
o prejuízo em seu cerne.
Se uma atividade traz consigo o prejuízo, todas as relações derivadas de tal serão
desbalanceadas e desequilibradas, portanto, como fato social a responsabilização
civil tem por objetivo restabelecer o equilíbrio moral e patrimonial provocado por
quem tenha dado razão ao prejuízo.
Neste sentido ensina Gonçalves (2017, p. 44) a responsabilidade exprime a ideia
de restauração do equilíbrio, de contraprestação, de reparação do dano.
Dessarte ocorre que em períodos de anormalidade, casos de força maior, as
relações humanas devidamente formalizadas por contratos são impactadas e
desbalanceadas passando assim a orbitar no escopo da responsabilização civil.
Equivocadamente diversos contratantes, considerando o período de calamidade
pública ocasionada pela pandemia como caso “fortuito ou força maior”1, deixam
de cumprir as obrigações pactuadas.
Seguindo análise de Shreiber2 se observa atualmente que muitos contratantes
qualifica a pandemia como “caso fortuito ou força maior”, concluindo, a partir daí,
que não estão mais obrigados a cumprir seus contratos, nos termos expressos do
artigo 393 do Código Civil brasileiro. Outros preferem qualificar o espantoso avanço
do novo coronavírus como “fato imprevisível e extraordinário”, invocando o
artigo 478 do Código Civil para deixar ao contratante a opção de extinguir o
contrato ou exigir sua revisão judicial
Ocorre que inobservadamente não poderá olvidar os contratantes que a
excludente de responsabilização civil depende da visualização holísticas das
circunstâncias que permeiam as relações contratuais, não devendo os
contratantes tomar como caso paradigma apenas a abstração de que casos
“inevitáveis”, “imprevisíveis” e “extraordinários” são, por si só, excludente de
responsabilização civil.
É condição sine qua non, para a pertinente exclusão da responsabilização civil, a
avaliação das circunstâncias que acompanham as relações contratuais, como por
exemplo: se houve excessiva onerosidade para o cumprimento da prestação, se
houve impossibilidade material para realização da prestação pelo devedor, se
houve dano, se houve impacto, dentre outras análises circunstanciais aferidas à
luz de cada contrato.
Doravante, as explanações alhures são observáveis nas relações entre
consorciados e administradoras de consórcio.

Contratos de consórcio são eminentemente descritos como aqueles em que a
contemplação da cota somente se dará por sorteio ou lance.
Grande parte das administradoras de consórcios utilizam, como meio para
operacionalizar o sorteio, o concurso mensal realizado pela Loteria Federal
administrada pela Caixa Econômica Federal.
Ocorre que, com o advento da crise de saúde, pandemia de COVID-19, a
administradora da Loteria Federal o suspende por período indeterminado,
enquanto perdurar a pandemia e o isolamento social imposto pelos diversos
entes da federação.
Com a suspensão dos sorteios pela Loteria Federal, as administradoras de
consórcios, desde então, vem utilizando último concurso da loteria federal para
contemplar a cota mensal, sendo que, dessa forma descaracteriza por completo a
previsão contratual do consórcio, qual seja: a realização de sorteio para
contemplação das cotas.
Utilizar concurso já realizado, publicado e sabido, viola o princípio da isonomia
que deve balizar e pautar o tratamento entre todos os consorciados, como
principal pilar.
Seguindo ensinamentos de Schreiber, não há que se falar em casos “inevitáveis”,
“imprevisíveis” e “extraordinários” quando há, aferindo as circunstâncias,
possibilidade de realização com Plano de Continuidade de Negócios previamente
definidos em governança corporativa, sendo que em situação paradigma, muitas
administradoras de consórcios suspenderam a realização dos sorteios ou
lançaram mão de novos instrumentos de sorteio como plano de contingência e
continuidade dos Negócios para prosseguimento das atividades do grupo.
Não seguindo plano de contingência e ferindo a isonomia disposta no Art. 2º e 22,
§ 2º da Lei 11.795, tratando integrantes de forma diferenciada, proporcionando
aos membros, novos ou antigos, distribuídos com cota próxima ao número
selecionando do concurso da loteria federal vantagem competitiva, incorre as
administradoras de consórcio ilícito civil passível da responsabilização civil, com o
respectivo dever de devolver as parcelas pagas pelos consorciados que se
sentirem prejudicados pela perda da chance de concorrer em condições de
igualdade com os demais pelo patrimônio desejado, qual seja a carta de crédito.
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