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REPERCUSSÕES JURÍDICAS DOS EFEITOS ECONÔMICOS 

E DAS MEDIDAS DE CONTROLE DO COVID-19  

   

INFORMATIVO 02 – DIREITO CIVIL/CONTRATOS  

  

A pandemia do novo coronavírus impactou severamente a sociedade 
civil em todo o seu espectro de atuação. Considerando o momento atípico 
vivido, nosso escritório presta alguns esclarecimentos, buscando responder 
as perguntas mais comuns que recebemos nos últimos dias. 

Em 30/01/2020, a Organização Mundial da Saúde emitiu Declaração 
de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, em 
decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), que 
gera a doença COVID-19. Desde então, verifica-se o aumento exponencial do 
número de casos da doença no mundo, tendo o Brasil sido diretamente 
afetado.  

Buscando conter a disseminação do COVID-19, o Governo Federal 
editou a Lei nº 13.979/2020, que, entre outras diretrizes, prevê a 
possibilidade de adoção de medidas de isolamento social e quarentena, e os 
governos estaduais e municipais seguem a tendência, com a edição de 
normativos locais.   

A toda evidência referidas medidas vêm repercutindo negativamente 
na economia. Alguns setores, como o de turismo e o de petróleo, já sentem 
substancialmente o impacto do COVID-19 nos negócios.   

Nesse cenário, algumas empresas podem se deparar com a 
impossibilidade de cumprimento de determinadas obrigações 
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contratualmente assumidas, fazendo surgir questionamentos acerca das 
consequências jurídicas do inadimplemento e da possibilidade de se 
resolver ou rever contratos no âmbito dos quais uma das partes tenha sido 
particularmente afetada pelas medidas do Poder Público.  

As respostas para essas e outras questões certamente dependerão de 
inúmeras variáveis a serem verificadas no caso concreto. Para tanto 
importante analisar a caracterização legal do evento que deu ensejo ao 
descumprimento contratual, incluindo a possibilidade de configuração de 
hipótese de força maior (Art. 393, do CC) ou de onerosidade excessiva (Art. 
478, do CC).   

A aplicação da teoria da força maior nas relações contratuais, 
dependerá da análise dos contratos específicos com a comprovação da 
inevitabilidade quanto à ocorrência do inadimplemento, o nexo causal com 
as consequências do novo COVID-19 e a ausência de culpa da parte. A 
exceção corre à conta de haver cláusula expressa em sentido contrário ou de 
se tratar de contrato aleatório que, na sua zona de risco, abarque os 
percalços causados pela indesejada pandemia.  

Já a onerosidade excessiva demandará, entre outros requisitos, a 
comprovação de que a crise envolvendo o COVID-19 gerou uma evidente 
desproporcionalidade entre as obrigações a serem cumpridas 
individualmente pelas partes.  

Fato é que na realização de tal análise, além dos elementos casuísticos, 
deve-se considerar a natureza da obrigação inadimplida, o momento e o 
contexto da assunção da obrigação, o evento que ensejou o descumprimento 
e sua duração estimada, bem como as consequências financeiras e sociais 
para as partes envolvidas.  

Ademais, em nome do princípio da conservação do negócio jurídico, se, 
no caso concreto, por um juízo de razoabilidade, for verificado que o 
contrato poderia ser mantido com alterações de suas condições sem grande 
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prejuízo às partes, essa alternativa de revisão contratual deve ser 
prestigiada no lugar da resolução do contrato. Neste sentido, a doutrina 
civilística vem discutindo sobre a existência de um dever de renegociar 
contratos, originado na teoria da imprevisão, para cenários de crise no qual 
o cumprimento se torna muito difícil.  

Para eventuais novos contratos celebrados após a decretação do 
COVID-19 como pandemia global pela OMS, é recomendável que as partes 
regulem que a situação já foi avaliada e devidamente considerada para o 
cumprimento das suas respectivas obrigações contratuais.  

Dessa forma, a avaliação das consequências e impactos do COVID-19 
ao cumprimento das obrigações contratuais pelas partes pode variar de caso 
a caso e dependerá de uma análise jurídica de todas as premissas e cláusulas 
contidas nos contratos firmados.    

O que se sugere, por ora, é cautela, com o natural cumprimento de 
todas as obrigações possíveis, e a disponibilidade para a renegociação diante 
dos entraves originados pela pandemia. Ao que parece, o melhor caminho é 
o diálogo, de modo que seja possível conciliar todos os interesses em jogo, 
preservando as atividades econômicas das partes envolvidas. 
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