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LOCAÇÕES COMERCIAIS E A PANDEMIA DO COVID-19 

 

Por Paulo Cassio Nicolellis – Sócio 

e Victor Abdala de Toledo Piza - Associado 

 

A crise sanitária do COVID-19 e suas reverberações na 

economia trouxeram sérios impasses contratuais, que 

necessitarão dos profissionais do Direito soluções criativas e 

embasadas. 
 

No campo das locações comerciais, este tema é ainda mais candente. Isto porque, 

na reação à pandemia, os Governos Estaduais determinaram o fechamento de 

shoppings, galerias e lojas físicas em geral e impuseram o funcionamento parcial à 

restaurantes, padarias e demais estabelecimentos comerciais de gêneros 

alimentícios. 

 

Tais restrições gerarão, evidentemente, uma brutal queda no faturamento, que 

refletirá na capacidade destes comércios adimplirem suas obrigações contratuais, 

principalmente aquelas relativas à locação dos imóveis que abrigam seus 

estabelecimentos. 

 

Por outra via, os investidores locadores também terão uma queda brutal em seu 

faturamento, dada a iminente inadimplência de seus locatários. 

 

A questão é seríssima e, diga-se, sem precedentes. Não há, por parte do Poder 

Judiciário, uma posição consolidada quanto a este tema específico, dado o seu 

ineditismo. 

 

Nada obstante, a legislação brasileira, felizmente, já possui mecanismos para lidar 

com tais situações. 

 

Embora a Lei do Inquilinato não trate, especificamente, do tema, o Código Civil, que 

é aplicável subsidiariamente à esta legislação, traz importantes dispositivos 

relacionados ao desequilíbrio econômico dos contratos. 

 

Nesse sentido, o Código Civil prevê, em seu art. 317, a possibilidade de correção, 

pelo Poder Judiciário, do valor das prestações contratuais, ou das condições para 

seu pagamento, quando houver alguma desproporção oriunda de eventos 

imprevisíveis, preservando a relação contratual. 

 



 

Ademais, o art. 478, também do Código Civil, dispõe que, nos contratos de 

execução continuada (ou seja, aqueles em que há prestações sucessivas – como, 

via de regra, são os contratos de locação), é possível também a resolução 

contratual ante a onerosidade excessiva advinda de algum fator externo.  

 

Portanto, embora o art. 18 da Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) permita a qualquer 

tempo a repactuação das prestações, caso não haja consenso entre locador e 

locatário, o apelo ao Poder Judiciário pode ser uma saída, preservando a relação 

locatícia ao redefinir judicialmente o valor dos aluguéis e suas condições de 

pagamento ou, ainda, resolvendo o contrato, sem a penalização pelos encargos 

respectivos. 

 

Importante salientar, ainda, que em virtude da pandemia da COVID-19, já há Projeto 

de Lei (PL 1179/2020, de autoria do Senador Antônio Anastasia) que, se aprovado, 

proibiria, nas locações de imóveis urbanos, a concessão de decisões liminares de 

despejo até 31 de dezembro de 2020, nas ações ajuizadas a partir de 20 de março 

de 2020. 

 

Tal disposição tornaria, temporariamente, muito mais difícil aos locadores reaver os 

seus imóveis em caso de inadimplemento dos locatários. 

 

Também há previsão no art. 10 do PL 1179/2020 permitindo a suspensão total ou 

parcial do pagamento dos alugueres vincendos a partir de 20 de março de 2020 até 

30 de outubro de 2020, mas tal disposição se aplicaria apenas aos locatários 

residenciais, de modo que as locatários comerciais terão que se submeter ao crivo 

do Judiciário caso queiram adiar o pagamento dos locativos. 

 

Para mais informações sobre o tema, colocamo-nos à disposição.  
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