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OS IMPACTOS DA PANDEMIA DE COVID-19 NOS CONTRATOS CIVIS E 
COMERCIAIS 
 
 Os impactos sociais e econômicos causados pelo COVID-19, bem como 
as medidas de contenção da pandemia, podem afetar diretamente as relações 
contratuais. É esperado que se tornem recorrentes a inexecução de obrigações 
contratuais e as alegações de força maior. Nestas circunstâncias, devemos 
compreender como funcionam a caracterização da força maior e a determinação 
das suas consequências nos contratos civis e comerciais, segundo a lei 
brasileira. 
 
 O que é um evento de força maior e quais são as suas 
consequências? Segundo a lei brasileira, o caso fortuito ou de força maior 
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. 
 
 A pandemia de COVID-19 é um evento de força maior que libera as 
partes de cumprir seus contratos? Pode ser, em certos casos. Para que uma 
parte possa deixar de cumprir suas obrigações contratuais, deverá ser analisado, 
em cada caso específico, se a pandemia ou outro evento a ela relacionado 
efetivamente: 
 

(i) impossibilitou o cumprimento do contrato; 
(ii) prejudicou o equilíbrio entre as obrigações das partes, ou tornou as 
obrigações de uma das partes demasiado onerosas, com vantagem 
desproporcional para a outra parte; ou 
(iii) impediu que ao menos uma das partes atingisse os fins que legítima 
e tipicamente esperava alcançar com a execução do contrato. 

 
 Qual das partes do contrato suportará os prejuízos resultantes do 
descumprimento do contrato causados pela pandemia de COVID-19 ou por 
eventos relacionados? Esta questão deve ser resolvida mediante a análise da 
lei e do contrato. 
 
 Normas constantes de lei: A lei contém normas de alocação de prejuízos 
aplicáveis aos contratos em geral e normas aplicáveis a alguns tipos contratuais 
específicos, como, por exemplo, os artigos 234, 238, 240, 248, 250, 256, 702 e 
719 do Código Civil. 
 
 Normas do contrato: Em princípio, as partes podem, em seus contratos 
civis e comerciais, alocar os riscos da força maior de forma suplementar ou 
mesmo contrária à lei, salvo nos casos em que o objetivo da disposição da lei 
seja o de proteger uma parte do contrato presumidamente mais vulnerável. 
Nestes casos, a lei prevalecerá sobre a alocação de riscos determinada pelo 
contrato, se esta for menos favorável à parte mais vulnerável. 
 



 Entendendo as normas do contrato: Não basta analisar a literalidade 
das normas contratuais. Os seguintes aspectos também devem ser levados em 
conta: se a cláusula em questão foi negociada ou redigida por apenas uma das 
partes e, se foi negociada, qual foi a intenção das partes ao redigi-la (inclusive 
com o exame das negociações e do comportamento das partes em seguida à 
celebração do contrato); o objetivo do contrato; como a cláusula em questão se 
articula com as demais cláusulas do mesmo contrato; os usos, costumes e 
práticas do mercado etc. Se não houver paridade e simetria entre as partes do 
contrato, a interpretação poderá ter de ser feita com favorecimento da parte mais 
vulnerável. 
 
 Cláusulas MAC e MAE: Cláusulas que definam quais são os eventos que 
as partes consideram que podem causar prejuízos relevantes ao cumprimento 
das obrigações contratuais (material adverse effects ou material adverse 
changes), bem como os efeitos que tais eventos terão sobre o contrato, também 
deverão ser interpretadas com os cuidados mencionados acima. 
 
 Quais são os remédios que se aplicam para corrigir os efeitos da 
força maior sobre os contratos civis e comerciais? A lei brasileira reconhece 
que o evento de força maior pode prejudicar as relações contratuais em caráter 
definitivo ou temporário, bem como resultar em desequilíbrios contratuais. Os 
remédios que a lei prescreve, nesses casos, incluem: 
 

(i) o término do contrato, sem que caiba a nenhuma das partes obrigações 
de pagar penalidades ou perdas e danos à outra; 
(ii) a suspensão temporária das obrigações contratuais; 
(iii) a revisão, pelos tribunais, das obrigações especificamente afetadas 
pelo evento de força maior, nos casos de superveniência de desproporção 
relevante entre o valor que a prestação tinha quando foi contratada e o 
seu valor no momento do cumprimento da obrigação; ou 
(iv) a modificação equitativa das cláusulas e condições contratuais pelas 
partes, a fim de reequilibrá-las, nos casos em que a prestação de uma das 
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a 
outra (sob pena de, se não houver acordo, o contrato ser resolvido). 

 
 Mora: Se uma das partes estiver em mora no momento da ocorrência da 
força maior, poderá perder o benefício da isenção de pagamento de perdas e 
danos à outra. 
 
 Outros remédios: Outras consequências poderão ter sido previstas em 
legislação específica ou no contrato. A validade e eficácia destas últimas 
dependerão dos diversos fatores mencionados anteriormente. 
 
 Os princípios acima se aplicam também a contratos de consumo? O 
direito do consumidor tem princípios que reduzem sensivelmente a liberdade das 
partes de alocar os riscos da força maior e de estabelecer contratualmente suas 
consequências. Isto não quer dizer, contudo, que o fornecedor de bens e 
serviços para consumo tenha de cumprir um contrato cuja execução se tenha 
tornado impossível ou demasiado onerosa em virtude de eventos de força maior 
relacionados à epidemia do COVID-19. Também nestes casos caberá uma 



análise de cada contrato em particular e das suas circunstâncias, levando-se em 
conta, entretanto, os princípios particulares da defesa do consumidor. 
 
 A boa-fé e mitigação dos danos: As partes têm o dever de se comportar 
com razoabilidade e boa-fé a todo tempo, inclusive de mitigar danos. Em 
princípio, a parte cujas obrigações sejam afetadas pelos eventos relacionados 
ao COVID-19 deve, tão logo possível, informar a outra parte dos obstáculos, 
impedimentos ou aumento excessivo de custos que esteja sofrendo e dos seus 
efeitos sobre o cumprimento do contrato. As partes devem buscar um 
entendimento, preferencialmente com assistência jurídica adequada. Enquanto 
as partes não chegarem a esse entendimento, cada uma delas deve tomar as 
medidas razoavelmente possíveis para evitar ou mitigar os danos que possam 
ser causados à outra. 
 

*** 
 
 Desejamos que todos possamos passar por este período difícil com o 
mínimo de conflitos e temos confiança em que, praticando a compreensão e a 
solidariedade, poderemos em breve superar esta crise. 
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