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AGRAVO DE INSTRUMENTO-CV 15ª CÂMARA CÍVEL 
Nº 1.0000.21.166321-6/001 PASSA-QUATRO 
AGRAVANTE(S) MARIA SILVANA SIQUEIRA SANTOS  
AGRAVADO(A)(S) MARAIA SIMONE DA SILVA  

 

DECISÃO 

 

Vistos. 

MARIA SILVANA SIQUEIRA SANTOS agrava da decisão que, 

nos autos da “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO” 

movida por MARIA SIMONE DA SILVA, deferiu a liminar de despejo, 

“com fulcro no artigo 59, §1º, IX da Lei 8.245/91, para determinar a 

desocupação do imóvel em quinze dias”. 

Nas razões do recurso, sustenta a parte ré/agravante que o 

Superior Tribunal Federal suspendeu a possibilidade “de despejo 

sumário, mantida somente a possibilidade de despejo pelo rito normal 

e com o devido contraditório”. 

Ressalta que “o débito da agravante como dito na contestação 

somente surgiu quando já em curso a grave pandemia do COVID 19, 

tanto assim que os meses apontados como devidos são apenas do 

corrente ano”. 

Acrescenta que “a decisão do Egrégio Supremo Tribunal Federal 

é imperativa e obriga a suspensão de todos os processos de tal 

natureza”. 

Conclui que “a decisão do Supremo Tribunal Federal data de 

03/06/2021, portanto, a ação de despejo deve ser imediatamente 

suspensa, não havendo que se decretar o despejo sumário como 

entendido pelo Juízo agravado”. 

Decide-se. 
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Há riso de dano grave e de difícil reparação, pois há 

possibilidade de despejo compulsório de pessoa de baixa renda, em 

meio ao cenário de pandemia no país.  

A argumentação recursal se mostra relevante, pois, a um exame 

sumário, a decisão agravada se encontra em desconformidade com o 

decidido pelo Superior Tribunal Federal, no julgamento da Medida 

Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

828, que determinou a suspensão de despejo sumário, pelo prazo de 

seis meses, em locações residenciais, tratando-se de pessoa 

vulnerável. 

Nesse contexto, defere-se o efeito suspensivo ao recurso. 

Intime-se a parte agravada para apresentação de resposta ao 

recurso, no prazo legal. 

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2021. 

 

JD. CONVOCADO FERRARA MARCOLINO 
Relator 
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