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Decisão monocrática em decorrência da proibição 
de funcionamento do estabelecimento pela pandemia



Decisão monocrática

Separamos neste material 3 principais fundamentos da decisão do Desembargador Costa 

Wagner, Agravo de Instrumento n. º 2069928-09.2020.8.26.0000 – TJSP, para um pedido de 

redução de aluguel não residencial em decorrência da proibição de funcionamento do 

estabelecimento na pandemia.



FUNDAMENTO

Urgência da 

medida

É certo que as consequências financeiras da pandemia do 

COVID-19 serão graves e a todos atingirá indistintamente. 

Estabelecimentos comerciais fechados, por óbvio, terão seu 

faturamento reduzido. Prestadores de serviços, impedidos do 

exercício de suas funções, experimentarão queda de 

recebimentos. O Estado diminuirá a sua arrecadação ante a 

dificuldade das pessoas de pagar os impostos. O cenário é 

alarmante, exigindo muita cautela e parcimônia do Poder 

Judiciário.

“ “



FUNDAMENTO

Função

social do

contrato

Exemplifiquemos: Como um pai pagará a escola de seu filho se, 

em razão de ser profissional autônomo, impedido que está de 

exercer suas atividades, não recebe remuneração há dias? E se 

esse pai for alguém que poupou durante toda sua vida para 

adquirir um imóvel, agora colocado em locação, para com esse 

valor poder custear os estudos do filho? Sem receber o aluguel, 

como poderá pagar a escola?

“ “



FUNDAMENTO

Os efeitos

sociais da

decisão

O que deve, então, fazer o judiciário? Autorizar que o inquilino não 

pague o aluguel? Dar um desconto no valor desse aluguel? 

Desconto de quanto? E depois? Autorizar que esse mesmo 

locador que vive do aluguel que, no exemplo, não teria sido pago -

ou pago com desconto - por força de autorização judicial 

concedida ao inquilino, também possa não mais pagar a escola 

de seu filho, ou então, pagar a instituição de ensino com o 

mesmo desconto que o judiciário concedeu no aluguel que 

recebeu? E depois? 

“ “



FUNDAMENTO

Os efeitos

sociais da

decisão

Autorizar que a escola que, no exemplo, não teria recebido as 

mensalidades por força de autorização judicial concedida aos 

pais, também não pague os salários de seus professores, ou os 

remunere com os mesmo desconto que sofreu no recebimento 

das mensalidades? E, por fim? Autorizar que os professores que, 

no exemplo, não teriam recebido seus salários, ou os tenham 

recebido a menor, também possam pagar suas contas pessoais 

com igual redução?

“ “



FUNDAMENTO

Os efeitos

sociais da

decisão

O que se quer demostrar com esse simples exercício de 

raciocínio é que o circulo vicioso acima impede que se busque 

decisões que aparentemente atendam às necessidade de apenas 

um determinado setor da cadeia produtiva. Todos estamos 

interligados. Ao se conceder um benefício para uma ponta 

desta cadeia produtiva, se a questão não foi muito bem 

analisada e valorada, pode-se estar causando grande 

estrago para a outra ponta.

“ “



FUNDAMENTO

Função

social do

contrato

Exemplifiquemos: Como um pai pagará a escola de seu filho se, 

em razão de ser profissional autônomo, impedido que está de 

exercer suas atividades, não recebe remuneração há dias? E se 

esse pai for alguém que poupou durante toda sua vida para 

adquirir um imóvel, agora colocado em locação, para com esse 

valor poder custear os estudos do filho? Sem receber o aluguel, 

como poderá pagar a escola?

“ “
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