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A pandemia do COVID-19 é
uma realidade no Brasil. Não é
por outra razão que o Estado
adotou medidas impositivas
como, por exemplo, o
fechamento de escolas,
espaços públicos, comércios
não essenciais, bem como,
determinado isolamento social
para evitar o aumento da curva
de infectados e,
consequentemente, um alto
número de mortes.

Cenário

Sem dúvida, a decisão de
paralisar a produção de bens e
serviços não essenciais, está
causando diversos
questionamentos sobre as
obrigações empresariais, em
especial, a respeito dos efeitos
da pandemia sobre os contratos
empresarias.

São aqueles contratos em que
não há destinação final. São as
aquisições de produtos ou
prestação de serviços com o
objetivo de tornar a atividade
profissional mais eficiente - 
assumem a característica de
insumo da atividade.

Mas, o que são os
contratos empresariais?

Responsabilidade pelos
prejuízos

Primeiramente, deve-se analisar se
a dificuldade no adimplemento
decorre diretamente do COVID-19
como, por exemplo, a
impossibilidade de cumprir uma
obrigação exclusivamente
presencial; ou se a dificuldade é
financeira em razão da paralisação
da produção de bens e serviços
não essenciais.



As dificuldades no adimplemento da
obrigação relacionada diretamente
com o COVID-19 não poderão
motivar a responsabilidade civil
pelos prejuízos causados ao credor
da obrigação; ressalvada cláusula
expressa em contrato em que uma
das partes tenha assumido a
responsabilidade. Para excluir a
responsabilidade, o empresário
deverá comprovar que a obrigação
se tornou inexequível em razão das
restrições impostas pelo Estado para
evitar o aumento da curva de
infectados.

 No que diz respeito às
dificuldades contratuais, muitos
cogitam a aplicação da teoria da
imprevisão, a qual, em tese,
possibilita a revisão das
obrigações contratuais.
 

As dificuldades financeiras
que atingem os contratos
empresariais podem
motivar a revisão do
contrato ou exonerar da
obrigação?

Contudo, registra-se que nos
contratos empresariais a regra
preponderante é: o contrato faz lei
entre as partes, razão pela qual a
intervenção do Estado nas relações
privadas é exceção.
 

Para que a revisão contratual
seja admitida é exigida a
comprovação de que o
desequilíbrio contratual decorre
diretamente da pandemia do
COVID-19, isto é, de que a
dificuldade financeira, a qual
concorre para o inadimplemento
de obrigações, possui como
causa principal a pandemia e,
mais, de que é um fato
imprevisível, haja vista que a
notícia da pandemia do COVID-
19 e dos riscos antecederam a
chegada do vírus no Brasil.

É exigida a comprovação
de que o desequilíbrio
contratual



Diante desse quadro, parece-nos
claro que o momento é de cautela
e, na medida do possível, de
conciliar os interesses contratuais;
sendo inapropriado tomar como
certeza o direito à revisão dos
contratos empresariais e
exoneração das obrigações
contratuais durante a pandemia
COVID-19.

A título de exemplo concreto, o
Superior Tribunal de Justiça ao
decidir sobre a "ferrugem
asiática" - doença que atingiu
diversas lavouras do Brasil e
causou prejuízos de grande
ordem - considerou inaplicável a
teoria da imprevisão aos
empresários, uma vez que os
alertas das autoridades antes da
doença se alastrar em solo
nacional exclui o elemento
jurídico da imprevisibilidade,
assim como entendeu que o fato
da doença não ser erradicável
não é impeditivo para o controle
dela. (REsp 1321614 / SP; REsp
945.166-GO).

Em outra oportunidade, o Superior
Tribunal de Justiça também
decidiu que eventual insucesso do
empreendimento ou dificuldades 
financeiras  estão, 
inexoravelmente,  abrangidos
pelo risco  inerente  a  qualquer 
atividade empresarial, não
podendo ser considerados 
fortuito externo  (força  maior), 
aptos a exonerar a
responsabilidade civil, ou seja, não
admitindo a revisão das
obrigações contratuais e a
exoneração das obrigações (REsp
1341605 / PR).

Além da imprevisibilidade, o
empresário, também, deverá
realizar prova cabal de que o
fato imprevisível trouxe
consequências indesejáveis e
onerosas e vantagens para a
outra parte.

Um exemplo do
passado



Certamente teremos que passar
por um período de readaptação
e, para que isso ocorrer, de
forma leve, e menos traumática
possível, será necessário
invocarmos o espírito de
cooperação imposto pela boa-fé
objetiva em todas as relações
contratuais.

Dito isso, você pode estar me
perguntando: qual é o critério
legal utilizado pelo legislador
para buscar o
reestabelecimento do equilíbrio
econômico financeiro do
contrato nessa atual situação
provocada pela pandemia do
COVID-19?
 
A resposta está no princípio da
boa-fé objetiva, a qual que deve
ser o norte das relações
contratuais, sendo um dos
princípios fundamentais do
direito brasileiro. A sua função é
estabelecer um padrão ético de
conduta para as partes nas
mais diversas relações
obrigacionais (art. 422 do
Código Civil).

A SAÍDA DA
CRISE É A
RENEGOCIAÇÃO!

No cenário brasileiro, em
particular, a palavra
renegociação será invocada
muitas vezes, na tentativa de se
reestabelecer o equilíbrio
econômico financeiro do
contrato, afetado pelas
consequências da pandemia
mundial. 
 
Entretanto, é sabido que na
maioria dos contratos vigentes
entre particulares não há
qualquer previsão expressa com
relação a conduta a ser adotada
pelas partes em caso de
desequilíbrio.

Princípio da boa 
fé objetiva



Logo, em termos práticos, significa
que caso alguma das partes
contratantes se sinta
demasiadamente onerada em
detrimento a outra, cabe à parte
que se sentir prejudicada notificar
de imediato a outra parte acerca da
onerosidade que compromete o
adimplemento da obrigação e,
assim, a parte comunicada, por sua
vez, deve apurar os fatos
apontados e, se o caso, ingressar
com postura de renegociação que
permita reestabelecer o ajuste, de
modo a atingir a finalidade
idealizada originalmente para
aquele contrato.

Ocorre que, para essa
renegociação extrajudicial ter
êxito, a boa-fé objetiva deve ser
invocada, e ela deverá conduzir as
atitudes de modo a evitar o
comportamento abusivo tanto
daquele que pleiteia a
renegociação quanto daquele que
deve flexibilizar o inicialmente
contratado.

Não devemos
institucionalizar o
“calote”

Em outras palavras mais diretas,
não devemos institucionalizar o
“calote” como meio de
renegociação de contratos, mas
sim comunicar previamente a
impossibilidade do adimplemento
de determinada obrigação com
elementos concretos diante do
atual estado econômico, abrindo
portas para que a outra parte
possa flexibilizar determinada
obrigação contratual em busca da
manutenção do contrato.

Portanto, é nosso dever como
cidadãos nesse momento delicado
que estamos enfrentando adotar
uma conduta zelosa, diligente e
acima de tudo observar o princípio
da boa-fé objetiva e a mútua
cooperação entre as partes, para
que, juntos, com serenidade e
confiança consigamos passar por
esta crise.
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