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O coronavírus (Covid-19) foi considerado uma doença pandêmica e está modificando as relações 
interpessoais com sérias consequências para a vida e os negócios das pessoas, v.g., escolas e 
universidades suspenderam as aulas, empresas implementaram o trabalho em regime de home 
office, várias rotas internacionais de voos estão suspensas, vários eventos foram cancelados, 
etc. Não resta dúvidas que esta situação já causou e continuará causando transtornos e graves 
prejuízos econômicos para muitos agentes econômicos.  
Afinal, qual a relação e a extensão dos efeitos desta pandemia nos contratos em geral? No Brasil 
o surto de doença infecciosa é considerado um evento de força maior. O Código Civil disciplina 
no artigo 393 que “o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força 
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado”. Nesse sentido, há diversas 
decisões envolvendo a epidemia da Gripe H1N1, por exemplo. Logo, é possível alegar que este 
evento isenta as partes de suas responsabilidades com base no referido dispositivo do Código 
Civil? Não necessariamente, pois o contrato firmado e leis específicas, conforme o caso, podem 
afastar algumas hipóteses excludentes e/ou conservar outras. Sempre que o contrato for omisso 
deverá ser aplicada a regra geral do Código Civil. 
Assim, é necessário avaliar caso a caso a extensão dos efeitos do Covid-19 nos contratos, a fim 
de verificar se este evento de força maior pode ou não isentar as partes contratuais de suas 
responsabilidades e/ou ser causa para rever seus termos com vistas a eliminar o eventual 
desequilíbrio dos mesmos, com base nas disposições contempladas no próprio contrato e nas 
leis aplicáveis. Dessa forma, a parte que se sentir lesada deve examinar detalhadamente a 
natureza do contrato (se de consumo ou não) e a redação das suas cláusulas para verificar se 
esta força maior (Covid-19) é passível de permitir a rescisão, revisão, interrupção ou não do 
mesmo. Ou, ainda, contar com o bom senso, como verificado na decisão da Associação 
Setorial Alshop que anunciou que os lojistas de shopping centers do Brasil terão isenção de 
aluguel e a cobrança do condomínio será proporcional ao custo de manutenção, limpeza e  
energia que ainda se mantém durante o fechamento dos empreendimentos determinados por 
autoridades públicas como medida para contenção da epidemia de Covid-19 no país. Faço votos 
que prevaleça o bom senso! 
 
 
 
 


