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Devido ao aumento exponencial de casos do novo coronavírus 

(COVID-19) por todo o mundo, em 11 de março de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde atribuiu o patamar de pandemia à doença. Alguns dias 

depois, em 20 de março de 2020, o Brasil declarou estado de calamidade 

pública.  

Visando a minimizar a disseminação e o contágio do vírus, 

diversas medidas restritivas para evitar a aglomeração de pessoas vêm sendo 

tomadas, como a suspensão de funcionamento de estabelecimentos e de 

atendimentos presenciais, com exceção daqueles serviços tidos como 

essenciais. A orientação geral é de isolamento.  

Muito embora a principal preocupação atual seja com a saúde, 

fato é que uma pandemia nessas proporções certamente trará – e já está 

trazendo – diversas implicações econômicas e jurídicas, como a dificuldade ou 

até mesmo a impossibilidade de cumprimento de determinadas obrigações 

contratuais.   

O Código Civil, em seu artigo 393, prevê a possibilidade de 

exclusão de responsabilidade em casos de inadimplemento quando os 

prejuízos forem resultantes de caso fortuito ou de força maior. Ambos são fatos 

de ocorrência necessária, que estão além do controle dos contratantes e cujos 

efeitos não poderiam ser evitados ou impedidos2. No Brasil, “apesar de 

algumas opiniões doutrinárias em contrário, caso fortuito ou força maior são 

considerados indistintamente, como categoria unificada, com idênticas 
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consequências jurídicas. A distinção conceptual nunca convenceu, sendo a 

mais difundida a que via, na força maior, o acidente produzido pela natureza (p. 

ex. enchente) e, no caso fortuito, fato de terceiro (p. ex. greve)”3. No presente 

caso concreto, portanto, podemos utilizar o termo Força Maior.  

Assim, uma precaução interessante é tomar o cuidado para que 

contratos firmados nesse período prevejam tal hipótese de excludente de 

responsabilidade – e, se for o caso, também rever instrumentos já celebrados 

que possam ser diretamente impactados pela pandemia.   

Ainda não se sabe como esta situação excepcional será encarada 

diante de um inadimplemento contratual (seja ele parcial ou total) e dependerá, 

no caso concreto, de uma avaliação de como (e se) a pandemia efetivamente 

afetou aquela relação contratual, sendo o inadimplemento sua consequência.  

Por outro lado, também deve se atentar ao fato de que tal 

excludente de responsabilidade deve ser usada de maneira cautelosa, quando 

realmente necessária e desde que a pandemia efetivamente implique em um 

evento inevitável que impeça a consecução da obrigação na forma assumida. 

Além da Força Maior, cabe ainda mencionar o art. 4784 e 

seguintes do Código Civil, que preveem a possibilidade de resolução de 

contratos de execução continuada ou diferida, caso a prestação se torne 

excessivamente onerosa para um das partes.   

Também há o art. 3175 do mesmo diploma legal que dispõe sobre 

a hipótese de o valor da prestação ser revisto pelo juiz a pedido da parte, caso 

sobrevenha desproporção manifesta diante de motivos imprevisíveis.  

Na prática, essa interpretação deverá ser feita caso a caso, sob 

pena de que esses dispositivos acabem sendo utilizados de maneira 
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oportunista, por quem pretenda valer-se da situação como um pretexto para 

não cumprir ou para buscar a resolução contratual – apesar de a pandemia não 

ter afetado efetivamente o cumprimento da obrigação naquele caso concreto.  

Vê-se que há diversos dispositivos do Código Civil que poderão 

socorrer àqueles contratantes prejudicados pelos efeitos da pandemia em suas 

relações, muito embora não seja possível prever como os Tribunais brasileiros 

irão encarar na prática tal questão.  

De todo modo, fato é que a razoabilidade deverá nortear as 

relações jurídicas que sejam afetadas pelo coronavírus. A repactuação 

extrajudicial de contratos mostra-se a alternativa mais adequada para todas as 

partes diante desse cenário de crise.  

Neste contexto, a título exemplificativo, cabe mencionar os 

contratos de locação não residencial – que certamente serão muito impactados 

pela pandemia. Considerando as determinações de fechamento de 

estabelecimentos comerciais, o locatário não poderá desenvolver amplamente 

suas atividades, o que possivelmente refletirá de maneira negativa em sua 

capacidade de adimplir com obrigações contratuais.  

Uma solução nesse caso, visando ao interesse de ambas as 

partes e à manutenção do vínculo, seria a repactuação consensual, mediante 

celebração de aditivo, para prever concessão de prazo de carência de 

pagamentos ou novo valor locatício.  

Não havendo consenso entre as partes, a Lei de Locações traz a 

previsão específica e excepcional de ser proposta Ação Revisional6, caso já 

tenha decorrido 3 (três) anos ou mais de relação contratual. De todo modo, 

como já dito anteriormente, não se sabe como os Tribunais irão interpretar a 

situação, cabendo ao autor da ação se municiar de provas e ao Poder 

Judiciário verificar as questões no caso concreto. 

Reitere-se, contudo, que as soluções consensuais mostram-se as 

mais adequadas, possibilitando que os impactos jurídicos e econômicos sejam 

mitigados.  
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Assim, o que se espera diante dessa conjuntura extraordinária e 

sem precedentes é que os próximos passos guiem-se pela boa-fé objetiva e 

pela ética contratual, eis que todas as partes envolvidas acabarão sendo, em 

maior ou menor escala, afetadas pela pandemia. 

A extinção de vínculos contratuais e a revisão judicial de contratos 

são recursos extremos e indesejáveis, que podem ser evitados através de 

repactuação consensual entre as partes, devendo ser utilizados como última 

alternativa. 

 


