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DIANTE DA NEGOCIAÇÃO FRUSTADA COM O CREDOR 

O JUDICIÁRIO PODERÁ SER O SOCORRO 

 
A situação imposta pela pandemia do coronavirus é um fato extraordinário e que impôs a 

todos os sujeitos da relação jurídica uma situação de incertezas, de onde emanam 

diversos conflitos. 

Neste momento aflitivo, o Poder Judiciário passou a ser um agente importante na busca 

do equilíbrio diante do fato inusitado. 

Na área do direito privado, em especial no âmbito das empresas, até o presente 

momento, o governo federal não editou normas que ajudem as empresas nas questões 

relativas aos compromissos com seus fornecedores e proprietários de imóveis locados, por 

exemplo. 

Assim, neste momento,  diante da ausência de normativa para atender tal demanda, 

situações que a empresa encontra-se com seu estabelecimento fechado, há 

possibilidade de conseguir liminar para a revisão do contrato de locação em razão da 

“onerosidade excessiva causada por fato superveniente”, e reduzir de modo proporcional 

o valor do aluguel de modo a permitir que a empresa possa retomar sua atividade após a 

pandemia. Isto foi o que decidiu o Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto 

(Proc. 1011382-12.2020.8.26.0506) em favor de uma empresa que atuação no ramo de 

estética. 

Da mesma forma, nada impede que seja levada a questão das empresas que  

permaneceram abertas mas que tiveram a redução drástica do movimento e 

faturamento, também poderá buscar a revisão do contrato para este período de 

calamidade pública. 

De outro lado, nos casos em que a empresa recebe o aviso do cartório de protesto, há 

também a possibilidade de ingresso de ação judicial para obter do Judiciário liminar para 

suspender o protesto e prorrogar o pagamento do título para data futura. 

No entanto, recomenda-se ao associado que sejam esgotadas as possibilidades de 

negociação com o proprietário do imóvel locado ou com seus fornecedores a fim de que 

encontrem uma solução administrativa amigável para a questão.  

Somente quando não houver qualquer resultado satisfatório ao associado, que o ingresso 

de ação judicial seja o último recurso, pois uma ação judicial sempre há gastos e riscos 

processuais como pagamento de despesas e honorários advocatícios de sucumbência 

caso não haja sucesso na ação. 

Uma decisão liminar favorável deferida hoje poderá ser revista amanhã, visto que no 

Judiciário Brasileiro impera a revisão de julgados por Instâncias Superiores (duplo grau de 

jurisdição). No entanto, neste momento, o  Poder Judiciário deve ser avaliado como uma 

das opções para salvaguardar a sobrevivência da empresa. 


