
Como ficam os 

contratos diante 

do COVID-19



Devo cumprir um 

contrato mesmo 

prevendo que a outra 

parte não o honrará?



No contexto da crise provocada pelo coronavírus, em que se antevê um risco de forte

retração econômica, é natural que surja a preocupação de todos com a manutenção das

fontes de recursos.

Algo igualmente relevante, mas que se dedica menor atenção, consiste na gestão de riscos

de contratos vigentes, em especial quando se desconfia do provável inadimplemento de

uma das partes integrantes relação contratual.

Tome-se como exemplo a situação do fornecedor de insumos que habitualmente vende a

prazo, mas que constata que alguns compradores, passando a enfrentar graves

dificuldades financeiras por conta da crise vigente, certamente não honrarão os

pagamentos.

O fornecimento pode ser suspenso? É obrigado o fornecedor a entregar os bens, mesmo

que anteveja que não receberá o pagamento?

Outro caso bastante corriqueiro é o do empreiteiro, que se dedicará meses ou anos à

construção de uma obra para receber ao final.

Ciente de que o contratante não honrará o pagamento, pode o empreiteiro suspender a

execução da obra?

A solução para situações como estas é dada pela teoria da exceção de inseguridade.
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Segundo tal teoria, antevendo o risco de inadimplemento da parte devedora, pode a

credora adotar medidas de cautela, inclusive suspender a prestação que lhe caberia, até

que a devedora cumpra a sua prestação, ou exigir garantias do adimplemento do

contrato.

A exceção de inseguridade representa, portanto, instrumento jurídico que permite à

parte descrente no cumprimento da prestação que lhe é devida assumir posição em

defesa de sua esfera jurídica, sempre à luz da boa-fé contratual.

Sobretudo, constitui um remédio voltado à proteção do contratante que, tendo se

obrigado a cumprir algo em primeiro lugar, poderá recusar a prestação que lhe incumbe,

diante do fundado risco de vir a não receber a prestação da qual é credor.

Obviamente que a exceção de inseguridade não pode ser empregada abstratamente,

tampouco pode servir de pretexto para o descumprimento de obrigações ou para a

desvinculação de um contrato por arrependimento.

A parte que invoca a exceção de inseguridade tem o ônus de demonstrar o efetivo risco

contratual, prenunciado pela concreta alteração das condições patrimoniais daquele que

deveria cumprir.

Assim, quando se afigurar concreta a probabilidade de uma das partes vir a inadimplir a

sua obrigação no tempo, modo e lugar ajustados, a exceção permite a outra parte

contratual de agir para salvaguardar seus interesses, seja suspendendo a obrigação que

lhe cabe ou exigindo garantias.
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A pandemia do 
coronavírus e seu 
impacto nas
locações comerciais



As medidas adotadas pelo Poder Público para conter a disseminação do Coronavírus (COVID-

19) já têm causado inúmeros impactos sociais e, principalmente, econômicos, seja pela

determinação de isolamento social, seja pelo fechamento de estabelecimentos comerciais,

como shoppings, centros comerciais e estabelecimentos congêneres.

Nesse cenário de incerteza, surgem inúmeras dúvidas sobre a possibilidade (ou não) de se

resolver ou rever contratos no âmbito dos quais uma das partes tenha sido particularmente

afetada pelas providências governamentais.

A grande questão: como equilibrar os interesses do Locador e do Locatário de

estabelecimentos comerciais?

É inequívoco que a impossibilidade de manutenção da atividade comercial impedirá a

obtenção de proveito econômico por parte do Locatário, gerando, por conseguinte, uma

desproporcionalidade repentina quanto às obrigações contraídas pelo inquilino.

Sob o ponto de vista do Locador, se pessoa física, deve-se considerar que, por vezes, o valor

advindo da locação do imóvel é utilizado como fonte de renda para a sua subsistência. Ainda

que se trate de imóvel pertencente à pessoa jurídica ou de locação em shoppings centers, o

impacto econômico será igualmente relevante, pois necessário à manutenção da atividade

empresarial.

Ainda, sob qualquer das perspectivas, deve-se considerar a existência de compromissos

financeiros decorrentes do pagamento de funcionários, manutenção do imóvel, pagamento

de impostos, etc.
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Persistir na manutenção e cobrança do aluguel nos exatos termos do contrato, certamente não é o melhor caminho a ser

seguido. Dificilmente o Locatário conseguirá manter-se adimplente frente a impossibilidade de manutenção de sua atividade

comercial. Como consequência, o Locador não obterá os frutos advindos do contrato.

Saliente-se que as medidas adotadas para conter a pandemia e suas consequências diretas devem ser compreendidas como

fato alheio à vontade das partes, mas não necessariamente onerosidade excessiva do contrato ou força maior – evento

imprevisível e irresistível que impede o integral cumprimento, ainda que parcial, do instrumento. Deve-se, caso a caso,

compreender a relação contratual para identificar o motivo que gerou a impossibilidade de cumprimento do contrato.

Como meio de resolver os impasses diante dessa situação excepcional em que o Brasil – e o mundo – está inserido, antes

mesmo de se requerer qualquer pleito revisional perante o Judiciário, as partes devem pautar-se pela boa-fé objetiva,

observando o dever de renegociar.

O ajuizamento de ações judiciais e a extinção de relações contratuais e são medidas extremas que devem ser evitados pelos

contratantes, diante da necessidade de cooperação e lealdade.

Frise-se que a individualidade de cada contrato permite a busca de soluções alternativas, com a negociação de medidas de

apoio visando a manutenção do contrato e a segurança econômica dos negócios.

A solução não é simples. Contudo, a adoção de um posicionamento colaborativo, com vistas a repactuação dos termos do

contrato, como meio de superar este momento de crise econômica, certamente é o melhor caminho. Na impossibilidade de

acordo, necessário será o ajuizamento de ação judicial para a revisão do valor da locação ou da ação para a cobrança dos

alugueres e acessórios, em caso de inadimplência do Locatário.
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Coronavírus e força 
maior: é possível 
justificar o
inadimplemento 
contratual?



Não é segredo que a crise global gerada pelo avanço do COVID-19 (Coronavírus) tem

impactado profundamente as relações sociais. Mais que isso, e como não poderia deixar

de ser, diretamente proporcionais são as consequências experimentadas pelos mais

diversos ramos da economia mundial e regional. Não há quem esteja isento: desde o

microempresário que se vê compelido a interromper suas atividades e liberar

funcionários para isolamento, até às gigantes companhias aéreas cujo faturamento foi

reduzido para aproximadamente um quinto do comum. Todos são impactados pelas

consequências negativas da pandemia. O movimento se dá em cadeia, intimamente

interligado, de modo que pouco a pouco as relações econômicas e financeiras são tão

afetadas quanto às sociais.

Acontece que o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente a legislação civil, prevê

salvaguarda para casos em que situações externas e incontroláveis impeçam o

cumprimento de obrigações contratualmente assumidas. É preciso dizer que a lei não

define ou elenca, de modo inequívoco, quais acontecimentos exonerariam o

inadimplente. O artigo 393 do Código Civil apenas dispõe que o devedor não responderá

por prejuízos resultantes de fatos necessários cujos efeitos não era possível evitar ou

impedir, ou seja, caso se verifique a ocorrência de “caso fortuito” ou “força maior”. São

situações compreendidas como “excludentes de responsabilidade civil”, as quais

desoneram (ao menos em alguma medida ou temporariamente) o devedor dos efeitos

decorrentes de seu inadimplemento.
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Foi a interpretação doutrinária e jurisprudencial que delineou com maior precisão tais institutos. Assim, ao diferenciar

“caso fortuito” e “força maior”, convencionou que esta segunda se apresenta em caso de acontecimentos naturais,

imprevisíveis e alheios à vontade humana. Por isso, os efeitos da pandemia podem ser considerados como “força

maior” para fins de justificar o não cumprimento de determinadas obrigações contratuais previamente assumidas.

É preciso ter em mente que o instituto se apresenta apenas caso comprovada a impossibilidade de cumprimento de

determinado dever em razão da situação excepcional gerada pelo Coronavírus. Quer dizer, a relação entre o

acontecimento e a justificativa do impedimento não pode ser genérica. É o caso, por exemplo, de determinada

empresa de transporte rodoviário interestadual que é impedida de realizar viagens após o fechamento das fronteiras

estaduais. Ou, ainda, de uma empresa que sediaria determinado evento cuja realização iria na contramão das

determinações oficiais contrárias a aglomerações. Mostra-se perceptível que o contexto fático justificaria o não

cumprimento de ambas obrigações, evidenciando a ocorrência de “força maior”.

Ainda, o impedimento pode ser temporário, de modo que a exigibilidade da obrigação fique apenas suspensa até o

retorno ao contexto de normalidade. Por outro lado, caso inadiável, poderá justificar a rescisão do contrato sem ônus

ou penalidades à parte considerada inadimplente.

Há uma década, ainda que de forma mais tímida diante do contexto infinitamente mais brando, a jurisprudência dos

Tribunais de Justiça já considerou como “força maior” situações de descumprimento de deveres em função da

epidemia de Gripe H1N1 que atingiu o país. Os julgados podem representar verdadeiros precedentes para fins de

orientação dos magistrados a respeito das novas causas que certamente serão submetidos ao Judiciário em

decorrência da pandemia do novo Coronavírus.
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Por fim, necessário destacar que sua aplicação não é indistinta, de

modo que especificidades precisam ser corretamente avaliadas.

Nesse sentido, figura como exceção à excludente de

responsabilidade a existência de cláusula contratual, livremente

pactuada, que renuncie o direito à exoneração mesmo diante de

fatos de força maior. Também não se aplica o instituto em caso de

culpa de uma das partes, como por exemplo em caso de atraso na

prestação antes de verificada a situação imprevisível. Nesses dois

casos, ainda que superveniente o caso de força maior, a parte

devedora será responsável pelos prejuízos que der causa.
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Soluções para o 

desequilíbrio dos 

contratos: a

onerosidade excessiva 

em tempos de 

coronavírus



Na mídia, redes sociais e em todos os lugares, o assunto dominante é o Covid-19

(coronavírus). Além das preocupações com as medidas de prevenção à possível

contaminação pelo vírus, têm surgido dúvidas relacionadas ao impacto da

pandemia e da crise gerada pela necessidade repentina de modificação da

dinâmica das relações sociais, empresariais e culturais.

Evidente que as relações contratuais não escapam desses impactos. Com isso

surge uma dúvida constante e relevante: é possível contornar eventuais

desequilíbrios contratuais gerados pela crise? A resposta é positiva.

A legislação vigente, em especial o Código Civil, possui previsões quanto à

possibilidade de resolução ou revisão de contratos em razão da chamada

onerosidade excessiva. Tais previsões aplicam-se a contratos de execução

continuada ou diferida, isto é, aqueles que se prolongam no tempo.

Com a revisão, são feitas modificações nas obrigações contratuais estabelecidas

previamente, de forma a eliminar ou minimizar satisfatoriamente os

desequilíbrios verificados. A resolução, por sua vez, tem lugar quando se verifica

que o desequilíbrio é tamanho que não pode ser solucionado e a única alternativa

é o fim da relação contratual.
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Agora, quais os critérios para afirmar que há onerosidade excessiva e o que é desequilíbrio

contratual?

Pois bem. A onerosidade excessiva se caracteriza sempre que, em razão de eventos

extraordinários e imprevisíveis, as prestações e obrigações definidas contratualmente sofrerem

excessivo desequilíbrio. Por desequilíbrio, entende-se a presença de excessiva vantagem para

uma das partes, em detrimento da outra, que passa a experimentar excessiva desvantagem na

relação contratual.

Tratando especificamente da pandemia, inquestionável o caráter de excepcionalidade e

imprevisibilidade. Afinal, não se trata de situação corriqueira, tampouco circunstância cuja

ocorrência e impactos fossem possíveis de se prever.

Quanto à ocorrência dos citados desequilíbrios, há inegável necessidade de análise caso a caso.

Deve ser considerado se a pandemia causou impacto direto nas obrigações e prestações

estabelecidas no contrato, de modo a gerar vantagens e/ou desvantagens excessivas às partes.

Exemplificativamente, pode-se citar o aumento vertiginoso nos custos, impossibilitando que

uma das partes cumpra o acordado. Não é, contudo, apenas o aumento excessivo nos custos

que justifica a revisão ou resolução do contrato com base na onerosidade excessiva.

A significativa redução de custos para uma das partes, por exemplo, também pode justificar a

incidência dos artigos 478 e 479 do Código Civil. Afinal, os termos do contrato celebrado

consideram os custos inerentes à sua execução.
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Ainda, além da questão relativa aos custos para execução do contrato, a pandemia pode vir a afetar a produção e

distribuição de insumos necessários ao cumprimento da obrigação contratual. Dessa forma, também é possível cogitar a

revisão ou resolução do contrato por onerosidade excessiva quando a obtenção de materiais necessários ao integral

cumprimento do contrato se tornar difícil a ponto de sua obtenção ou fornecimento por uma das partes se tornar

desvantajosa (onerosa) diante da contraprestação acordada.

Como se vê, a constatação do desequilíbrio contratual parte de uma análise das premissas que orientaram as partes na

definição das obrigações e condições contratuais (bases objetivas do contrato). Analisa-se quais os parâmetros definidos

pelas partes a partir da realidade fática existente no momento da contratação e os impactos sofridos em razão do evento

imprevisível e extraordinário verificado (no caso em análise, a pandemia).

A possibilidade de revisão ou resolução dos contratos depende necessariamente da demonstração de que a pandemia

alterou significativamente as premissas (bases) que nortearam as partes quando da contratação.

Assim, a análise prévia a eventual renegociação do contrato ou, até mesmo, judicialização da questão deve ser cuidadosa

e criteriosa.

Em conclusão, diante dos critérios previstos na legislação vigente, o pedido de revisão ou resolução de contratos com

base na onerosidade excessiva se mostra como uma alternativa eficiente para minimizar e corrigir problemas

enfrentados pelas partes durante e após a crise que se enfrenta.

Sempre importante lembrar que as partes podem e devem renegociar os termos do contrato

independentemente do ajuizamento de ações judiciais. A adoção de uma conduta cooperativa e leal das partes nesse

momento de crise mostra-se alinhado aos preceitos normativos previstos na legislação vigente e, ainda, reduz

significativamente os custos de transação.
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