
 

 

 

LEI DE REGIME JURÍDICO TRANSITÓRIO É SANCIONADA COM VETOS 

 

Luan Saltori 

 

Nesta sexta-feira (12) entrou em vigor, após publicação no Diário Oficial da 

União, a Lei n. 14.010/2020, que dispõe sobre as normas de caráter transitório 

e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado durante 

o período de pandemia de coronavirus (COVID-19) iniciado em 20 de março de 

2020.  

 

Tais normas buscam promover a adaptação de diversos ramos do Direito 

Privado ao cenário atual de pandemia, que trouxe consigo consequências 

significativas às relações sociais. Desta forma, cumpre analisar, ainda que 

brevemente, os principais pontos que foram objeto de alteração pela Lei, bem 

como a duração destas medidas temporárias. 

 

De início, nos termos do art. 3º da Lei, haverá o impedimento ou a suspensão, 

conforme o caso, dos prazos prescricionais em ações cíveis, desde a entrada 

em vigor da legislação até 30 de outubro de 2020. A disposição, contudo, não 

será aplicável nas hipóteses específicas de impedimento, suspensão e 

interrupção da prescrição que já estão previstas no ordenamento jurídico 

nacional, em específico nos artigos 197, 198 e 199 do Código Civil. 

 

A normativa também prevê a possibilidade da realização de assembleia geral 

de sociedades, associações e fundações por meios eletrônicos, 

independentemente de qualquer previsão nos atos constitutivos da pessoa 



 

jurídica. Isto é, mesmo que não haja disposição no contrato social, as 

assembleias gerais poderão ser efetuadas online.  

 

Durante referidos encontros, os participantes poderão se manifestar por 

qualquer forma indicada pelo administrador, e estas manifestações de vontade 

produzirão todos os efeitos de uma assinatura presencial, de modo a reduzir as 

perdas da substituição da assembleia presencial pela reunião por meios 

eletrônicos. 

 

O mesmo também valerá para as reuniões condominiais, que poderão ser 

efetuadas por meios virtuais inclusive para as finalidades de destituição de 

síndicos e para aprovação do orçamento das despesas do condomínio e 

prestação de contas. Na impossibilidade da realização da assembleia online, 

os mandatos de síndico vencidos a partir de 20 de março serão prorrogados 

até 30 de outubro de 2020. Há que se ressaltar, ainda, que a prestação de 

contas regular dos atos de administração pelo síndico é obrigatória, sob pena 

de sua destituição. 

 

No mais, a Lei n. 14.010/2020 também determinou a suspensão dos prazos 

para aquisição de propriedade imobiliária ou mobiliária, nas diversas espécies 

de usucapião, a partir da entrada em vigor da norma até 30 de outubro de 

2020. A usucapião tem os seus prazos para aquisição de bens previstos nos 

artigos 1.238 a 1.244 do Código Civil, assim como no artigo 183 da 

Constituição Federal e no art. 10 do Estatuto das Cidades. Todos estes prazos 

serão suspensos pelo período determinado pela Lei. 

 

A nova legislação também promoveu mudanças temporárias na área do direito 

concorrencial. Durante a vigência da Lei ou enquanto durar o estado de 

calamidade pública, não será caracterizada como infração da ordem 

econômica a venda de mercadoria ou prestação de serviços injustificadamente 

abaixo do preço de custo. Da mesma forma, não haverá infração econômica 

pela cessação parcial ou total das atividades da empresa sem justa causa 



 

comprovada. Anteriormente à entrada em vigor da norma, estas práticas eram 

condenadas pelos incisos XV e XVII do § 3º do art. 36 da Lei n. 12.529/2011. 

 

Ainda, a celebração de contrato associativo, consórcio ou joint venture entre 

duas empresas não será analisada durante a vigência da legislação. Todavia, 

isto não impede que seja efetuada posterior análise de ato de concentração ou 

da apuração de infração à ordem econômica pelos acordos que não forem 

necessários ao combate ou mitigação das consequências decorrentes da 

pandemia do coronavirus. Isto é, a eventual prática de ato abusivo à ordem 

econômica decorrente da associação entre empresas não será analisada 

enquanto a legislação viger, mas poderá ser punida após o término da 

pandemia. 

 

Todas as demais infrações previstas no art. 36 da Lei n. 12.529/2011, como a 

retenção de bens de produção ou de consumo ou a produção de uma 

quantidade limitada de produtos, deverão ser analisadas levando em 

consideração as circunstâncias extraordinárias decorrentes da pandemia, 

enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto 

Legislativo n. 6, de março de 2020. 

 

Também cabe notar que, durante a vigência da Lei, a prisão civil por dívida 

alimentícia deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, 

sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Trata-se de alteração 

temporária no que dispõe o Código de Processo Civil, que prevê o 

cumprimento da prisão civil em cumprimento de regime fechado em seu artigo 

528, § 4º. 

 

Ainda na seara familiar, o prazo para instauração do processo de inventário e 

partilha previsto no art. 611 do CPC, para sucessões abertas a partir de 1º de 

fevereiro de 2020, terá o seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020.  



 

Trata-se de mudança na legislação processual visto que, em regra, o processo 

deveria ser instaurada dentro de 2 meses a contar da abertura da sucessão. O 

prazo de 12 (doze) meses para que seja ultimado referido processo também 

ficará suspenso até o dia 30 de outubro. 

 

A última alteração substancial diz respeito à inclusão do inciso 1-A ao artigo 65 

da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018). Trata-se da 

determinação do prazo de 1º de agosto de 2021 para que passem a valer as 

sanções administrativas e multas da legislação. A inclusão do texto se dá em 

um cenário de discussão quanto à efetiva data de vigência das punições 

previstas na LGPD. 

 

Isto porque, quando a Lei foi publicada em agosto de 2018, a sua vacatio legis 

era de 2 anos, de modo que passaria a entrar em vigência em agosto de 2020. 

Esta vigência foi postergada pela Medida Provisória n. 959, que entrou em 

vigor em 29 de abril do presente ano, para 3 de maio de 2021. Desta forma, as 

sanções passariam a ser aplicadas apenas em maio do próximo ano.  

 

Agora, com a vigência da Lei n. 14.010, o prazo foi prorrogado para 1º de 

agosto de 2021. Caso a Medida Provisória n. 959/2020 não promova 

alterações no Congresso Nacional, todavia, a vigência dos demais artigos 

iniciará em 03 de maio de 2021. 

 

Por outro lado, não houve a sanção integral da legislação pelo Presidente Jair 

Bolsonaro. Dez vetos foram efetuados no texto originário da Lei. A título de 

exemplo, foi vetado dispositivo que suspendia, até o fim de outubro, a 

concessão de liminares para despejo de inquilinos por atraso de aluguel ou fim 

do prazo de desocupação acordado. Nos termos do veto presidencial, a 

suspensão dos despejos por inadimplência traria uma “proteção excessiva ao 

devedor em detrimento do credor”. 

 



 

Também foi vetado o dispositivo que autorizava os síndicos de prédios a 

restringir ou proibir a realização de reuniões, festas ou uso de áreas comuns 

dos condomínios para evitar a contaminação pelo coronavirus. Isto porque, de 

acordo com o veto da Presidência, a restrição de tais festas acabaria por retirar 

a autonomia das deliberações por assembleia, consequentemente trazendo 

limites à vontade dos condôminos. 

 

Finalmente, cabe mencionar que houve o veto de dispositivo que restringia as 

assembleias presenciais realizadas por sociedades, associações e fundações, 

permitindo apenas as reuniões virtuais. Diante do veto da norma, não há a 

proibição de que referidas assembleias sejam efetuadas de forma presencial, 

apenas a possibilidade de que as reuniões também sejam realizadas online. 

 

Para análise dos demais vetos efetuados ao texto da lei, confira-se o link: < 

https://www.congressonacional.leg.br/materias/vetos/-/veto/detalhe/13325 > 
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