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O CENÁRIO MUNDIAL: 
A PANDEMIA DO 
COVID-19

O COVID – 19 está relacionado com o vírus 
denominado como SARS-CoV-2. A atual 

pandemia está relacionada com a adaptação do 
vírus que causou a Sars - Síndrome Respiratória 
Aguda Grave, provavelmente, após ter êxito em 

migrar dos morcegos para um mamífero 
chamado pangolim e, depois, se adaptado e 

migrado para o ser humano. (SPONCHIATO, 2020).



Os países da Ásia como, por exemplo, a Coreia do Sul e a China, 
tomaram medidas para testar um grande número de pessoas 

para a doença e obrigar a população a ficar em casa. Na 
Europa, a Espanha declarou estado de emergência nacional e 
decidiu limitar a livre circulação da população em todo o país, 

colocando mais de 47 milhões de pessoas em quarentena. Já na 
França, o primeiro-ministro Édouard Philippe impôs o fechamento 

da maioria das lojas, restaurantes, locais de entretenimento e 
escolas. A Alemanha, por sua vez, decidiu fechar suas fronteiras 

com a França, Áustria, Suíça e Dinamarca e determinar o 
fechamento das escolas e isolamento social. Seguindo os 

demais países europeus, a Inglaterra determinou o isolamento 
social, sob pena de multa pela desobediência.

O CENÁRIO MUNDIAL: 
A PANDEMIA DO 
COVID-19



O BRASIL E O ENFRENTAMENTO DA COVID-19: 
EFEITOS JURÍDICOS SOBRE OS CONTRATOS

Foram adotadas 
medidas impositivas 

como, por exemplo, o 
fechamento de escolhas, 

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.

A Medida Provisória nº 
926/2020 dispõe sobre 
procedimentos para 
aquisição de bens, 
serviços e insumos 

destinados ao 
enfrentamento da 

emergência de saúde 
pública de importância 

internacional decorrente 
do novo coronavírus.

A possibilidade das 
autoridades restringirem 

a entrada e saída do 
País; e a locomoção 

interestadual e 
intermunicipal. Também 
trouxe a possibilidade de 

dispensar a licitação 
para aquisição de bens, 

serviços, inclusive de 
engenharia, e insumos 

destinados ao 
enfrentamento da 

emergência de saúde 
pública de importância 

internacional decorrente 
do coronavírus.



CONTRATOS 

EMPRESARIAIS

Contrato: 

É um negócio jurídico por meio do qual as partes declarantes, limitadas pelos princípios da função
social e da boa-fé objetiva, autodisciplinam os efeitos patrimoniais que pretendem atingir, segundo a 
autonomia das suas próprias vontades. É a expressão do “querer humano”. (VISÃO CLÁSSICA)

É a fonte legitimadora de obrigações, as quais servem para colocar em circulação riquezas (valor 
econômico) e, assim, dando eficácia ao princípio da livre-iniciativa; observando-se, sempre, a 
dignidade da pessoa humana. (VISÃO CONSTITUCIONAL/SOCIAL DO CONTRATO). 

Contrato Empresarial (Definição): Contratos que estipulam obrigações e fazem circular riquezas, nos
quais 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.

O inadimplemento contratual: O inadimplemento caracteriza-se pelo não cumprimento da 
obrigação. Portanto, todo contrato está relacionado com os direitos das obrigações.

Responsabilidade pelos prejuízos: Artigo 389 do Código Civil: devedor por perdas e danos, mais juros
e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado.

Fato fortuito ou força maior: Art. 393 do Código Civil: O devedor não responde pelos prejuízos
resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. 
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era
possível evitar ou impedir.



CONTRATOS 

EMPRESARIAIS

Teoria da Imprevisão: Reconhece que a ocorrência de acontecimentos novos, 
imprevisíveis pelas partes e a elas não imputáveis, com impacto sobre a base econômica 
ou a execução do contrato, admitiria a sua resolução (desfazimento) ou revisão, para 
ajustá-lo. É a aplicação direta do princípio da boa--fé objetiva, pois as partes devem 
buscar, no contrato, alcançar as prestações que originalmente se comprometeram, da 
forma como se obrigaram às circunstâncias supervenientes.

“Rebus Sic Stantibus”: Teoria contratual que admite a existência de cláusula implícita em 
todos os contratos, a qual permite a revisão do contrato quando as coisas não 
permanecerem como era no momento da contratação. É a teoria que fundamenta a 
correção monetária nas condenações.

Resolução do contrato por onerosidade excessiva (art. 478 até 480 do Código Civil): É a 
possibilidade de invocar a extinção (“resolução”) ou revisão do contrato, em função do 
descumprimento (involuntário, pela onerosidade excessiva gerada por circunstâncias 
supervenientes). NÃO SE CONFUNDE COM A “TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA”, a qual 
discute a desproporção no contrato e não a imprevisibilidade.

TODOS OS CONCEITOS JURÍDICOS APRESENTADOS ESTÃO RELACIONADOS COM A 
IMPREVISIBILIDADE!

Requisitos para iniciar a discussão sobre um fato imprevisível: Deve-se PROVAR !!!: a) 
superveniência de circunstância imprevisível, a qual não esteja relacionada com o risco
do negócio empresarial; b) alteração da base econômica objetiva do contrato, a qual 
altera a balança econômica do contrato, impondo a uma ou a ambas as partes 
onerosidade excessiva; c) onerosidade excessiva uma ou até mesmo ambas as partes 
experimentam um aumento na gravidade econômica da prestação a que se obrigou.



CONTRATOS 

EMPRESARIAIS

CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR OU IMPREVISÃO?

Apesar da proximidade conceitual, registra-se que o legislador não optaria por criar 
institutos jurídicos distintos (em artigos diferentes) se a força maior e fortuito fossem a 
mesma coisa que as teorias que lidam com a imprevisão.

O caso fortuito ou a força maior, institutos com sede legal própria no Código Civil (art. 
393), e, bem assim, principiologia específica, resultam no inadimplemento fortuito da 
obrigação, sem que, com isso, se imponha a qualquer das partes a obrigação de 
indenizar.

Já as teorias que lidam com a imprevisão, por sua vez, enseja uma revisão dos termos do 
contrato, podendo gerar, na repactuação, um dever de ressarcir parcelas pagas ou 
gastos feitos , bem como até mesmo de indenizar pela extinção da avença.

“Nesta estão presentes os mesmos elementos: fato estranho à vontade das partes, 
inevitável, imprevisível; a diferença está em que, na teoria da imprevisão, ocorre apenas 
um desequilíbrio econômico, que não impede a execução do contrato; e na força maior, 
verifica-se a impossibilidade absoluta de dar prosseguimento ao contrato. As 
consequências são também diversas: no primeiro caso, pode-se rever as cláusulas 
financeiras do contrato, para permitir a sua continuidade; no segundo caso, ambas as 
partes são liberadas, sem qualquer responsabilidade por inadimplemento. (MARIA SYLVIA 
ZANELLA DI PIETRO).



CONTRATOS 

EMPRESARIAIS

O que o Superior Tribunal de Justiça entende?

Força Maior ou Fortuito: A inevitabilidade do evento é outro 
elemento a ser considerado, igualmente de forma concreta. O 
fato deve ser irresistível, invencível, atuando com força
indomável e inarredável. O que se considera é se o evento não
podia ser impedido nos seus efeitos. (REsp 1.564.705-PE).

Imprevisibilidade: A imprevisibilidade não se caracteriza 
quando a doença é conhecida antes do fato concreto 
acontecer, especialmente se ela pode ser controlada – muito 
embora sem perspectiva de erradicação. A resolução contratual 
exige que o evento extraordinário seja superveniente e impossível 
das partes anteverem. E mais, não estão relacionadas aos fatos 
extraordinários os riscos extraordinários da atividade empresarial. 
(REsp 945.166/GO).



CONTRATOS 

DE 

CONSUMO 

(CDC)

Contrato de Consumo (Definição): Contratos que estipulam 
obrigações e fazem circular riquezas, nos quais há destinação
final. Não assumem a característica de insumo da atividade, pois 
o produto ou serviço encontra no consumidor o destino final (o 
consumo).

O contrato de relação de consumo, como já afirmado, não se 
desvincula dos valores jurídicos adotados pelo direito privado para 
os contratos em geral. Apenas adota-os de modo mais flexível e 
com a produção de efeitos que visem a evitar abusos provocados 
por estamentos econômicos e mais fortes que se posicionam 
sempre como fornecedor do bem ou executor do serviço 
consumido.

Nas relações de consumo SEMPRE deverá ser observado o direito 
à informação, previsto no inciso III, do art. 6º, o qual obriga o 
fornecedor a explicar, de forma clara e pormenorizada, ao 
consumidor a quantidade, as características, a composição e a 
qualidade dos produtos ou serviços, bem como os tributos 
incidentes e o respectivo preço. Além disso, deve expor sobre os 
riscos que o produto ou serviço apresentem.
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DE 

CONSUMO 

(CDC)

Efeito do direito à informação: Não observado o direito à 
informação, o contrato não poderá obrigar o consumidor: Art. 46 
do CDC. Os contratos que regulam as relações de consumo não 
obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade 
de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os 
respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a 
compreensão de seu sentido e alcance.

O inadimplemento contratual: O inadimplemento caracteriza-se 
pelo não cumprimento da obrigação. Portanto, o contrato de 
consumo está relacionado com os direitos das obrigações.

Responsabilidade pelos prejuízos: A responsabilidade do 
fornecedor é OBJETIVA. Não depende da demonstração de culpa 
para condenação.

Fato fortuito ou força maior: Desde que a atividade empresarial 
não esteja relacionada com o dever de vigilância ou de 
segurança, o evento fortuito, de força maior ou fato de terceiro 
poderá EXCLUI o dever de indenizar, mesmo no sistema objetivo.
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CONSUMO 

(CDC)

Teoria da Imprevisão no Sistema Consumerista

O CDC não exigiu a imprevisibilidade para que se pudesse 
rediscutir os termos do contrato, razão por que a doutrina e a 
jurisprudência especializadas preferem, aí, denominá-la teoria da 
onerosidade excessiva.

Sendo assim, a revisão do contrato de consumo poderá ser 
objeto de pedido quando apresentar os seguintes pressupostos: 

 “há de tratar-se de um contrato de execução continuada ou 
diferida”; e de 

 “colocar-se o dano fora da álea normal do contrato”; e 

 ocorrer “a inexistência de culpa ou mora do que alega a 
quebra da base”
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Perda do emprego ou fonte de renda:

O desemprego ou a perda de uma fonte de renda 

informal não é justificativa para revisão do contrato ou 

exclusão da responsabilidade de adimplir as 

obrigações. Trata-se de fato ordinário da vida 

cotidiana e, assim, não podendo ser elevado a 

argumento protetivo à dignidade da pessoa humana. 

Infelizmente, com ou sem a pandemia o risco do 

desemprego não é fato extraordinário.



Projetos de Lei – Redução de Mensalidades

PL-1119

PL-1183

PL-1108

https://3b922d24-4848-4cd2-99fa-7966cabea8eb.usrfiles.com/ugd/3b922d_bc9ebdd212314c568feee7b4ee79f8dc.pdf
https://3b922d24-4848-4cd2-99fa-7966cabea8eb.usrfiles.com/ugd/3b922d_ba0380c096c642cbb6a3dd4a3f0daadd.pdf
https://3b922d24-4848-4cd2-99fa-7966cabea8eb.usrfiles.com/ugd/3b922d_7115bf5b523e424dba768d33157316d3.pdf


Exemplo: Decisão Administrativa

Exemplo Decisão Administrativa

https://3b922d24-4848-4cd2-99fa-7966cabea8eb.usrfiles.com/ugd/3b922d_efdb157fc9bb4c519799960ba055d6a1.pdf
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