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INTRODUÇÃO 

 

O surgimento do novo coronavírus – Covid-19 – transformou-se em uma pandemia 

com consequências até então inimagináveis para todos, atingindo diretamente as relações 

familiares, interpessoais, profissionais, repercutindo, como não poderia deixar de ser, nos 

negócios jurídicos. Deve-se considerar, ainda, que as consequências do Covid-19 não se 

limitarão apenas aos momentos de crise, as chamadas “curvas de contágio”, mas 

certamente trará enormes desafios a serem enfrentado, notadamente no campo das 

obrigações contratuais.  

 

(DES)CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 

 

Muito se tem falado em rescisão, resolução e revisão dos contratos em razão dos 

reflexos trazidos pela pandemia. No entanto, impõe-se às partes e, notadamente, aos 

operadores do Direito, que se busque uma solução equilibrada, a partir das peculiaridades 

de cada caso concreto, atendendo-se aos princípios basilares dos negócios jurídicos, em 

especial àqueles que buscam a manutenção do compromisso assumido entre as partes, 

ainda se necessário novo planejamento para cumprimento da obrigação, alterando-se as 

cláusulas do contrato. 

 

Tramita pela Câmara dos Deputados Projeto de Lei nº1.179/2020 que dispõe sobre 

o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado 

(RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid- 19), já considerada um “mini 

Código Civil” e apresenta regras de caráter temporário e emergencial que regulamentará 

diversas relações socais e jurídicas em razão da pandemia, com aplicação inicial fixada 

entre 20 de março e 30 de outubro de 2020.  

 

De se registrar que a resolução é o meio de dissolução do contrato em caso de 

inadimplemento culposo ou fortuito. A rescisão é a extinção do contrato em caso de 

inadimplemento ou nulidade do contrato. Temos, também, a resilição que é o 

desfazimento de um contrato por simples manifestação de vontade que pode ser de uma 

ou de ambas as partes. Nesta modalidade, as partes apenas não querem mais prosseguir, 

portanto não se confunde com os casos de resolução ou rescisão do contrato pelo 

inadimplemento.  
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No entanto, deve-se consignar que já existem instrumentos no ordenamento jurídico 

para a revisão ou resolução contratual e que poderão ser arguidos pela parte que, em razão 

da pandemia se veja impedido de dar cumprimento aos termos contratados.  

 

A ocorrência caso fortuito ou força maior é um dos institutos mais utilizados para 

fins de revisão ou resolução do contrato. O primeiro caracterizando-se pela ocorrência de 

evento totalmente imprevisível e o segundo, embora previsível, se mostre inevitável e, 

com isso, impede o cumprimento da obrigação, nos termos do art. 393 do Código Civil2, 

eventos estes que justificam o inadimplemento. Assim, constatada a ocorrência de evento 

fortuito ou de força maior, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes dos 

mesmos, se expressamente não se houver por eles responsabilizado, por força do contrato.  

 

Note-se que nos contratos de consumo, a imprevisibilidade é dispensada para fins 

de revisão ou resolução. Basta a ocorrência de fato novo que provoque a quebra da relação 

negocial entabulada entre as partes, nos termos do art. 6º, V da Lei 8.078/ 19903. 

 

Temos, também, a resolução ou revisão do contrato com base na teoria da 

imprevisão ou da onerosidade excessiva, nos termos dos arts. 317, 478, 479 e 480, todos 

do Código Civil4.  

 

                                                 
2 Art. 393. 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 eram 

possíveis evitar ou impedir.  

 
3 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

V - A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão 

em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

 
4 Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação 

devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, 

quanto possível, o valor real da prestação. 

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar 

excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários 

e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar 

retroagirão à data da citação.  
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do 

contrato.  
Art. 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua 

prestação seja reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade excessiva.  
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Deve-se pontuar que neste caso, além da onerosidade excessiva, o fato novo 

superveniente que causou o desequilíbrio deve ser imprevisível e que traga extrema 

vantagem para a outra. 

 

De acordo com Arnoldo Wald5: 

 

“A teoria da imprevisão considera o contrato não como negócio isolado, mas 

como algo que se insere dentro de uma realidade e está sujeito às incertezas 

inevitáveis, próprias e imanentes do futuro. [...] E última análise, ela está 

relacionada com o contrato no tempo, e seu objetivo é tutelar as partes da 

alteração da realidade que era desconhecida no momento da realização do 

contrato.” 

  

É exatamente esta a realidade que estamos vivenciado, diante das consequências 

trazidas pela pandemia, com significativa alteração das circunstâncias quando do 

momento da celebração do contrato. 

 

Não apenas, a alegação de impossibilidade da prestação, sem o dever de responder 

por eventuais prejuízos causados pela extinção do negócio, conforme disposto no art. 234 

tratando-se de obrigação de dar6,  art. 248 no caso de obrigação de fazer7 e art. 250 na 

obrigação de não fazer8, todos do Código Civil. 

 

Finalmente, a possibilidade de se arguir a exceção de contrato não cumprido, nos 

termos do art. 476 do Código Civil9.  Pelo referido instituto, em um contrato bilateral, 

uma parte só pode exigir que a outra cumpra com a sua obrigação apenas se já deu 

cumprimento à sua própria obrigação acordada. Resolve-se a obrigação se ambas as partes 

                                                 
5 Direito civil: direito das obrigações e teoria geral dos contratos. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 332. 

 
6 Art. 234. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa se perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou 

pendente a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes; se a perda resultar de 

culpa do devedor, responderá este pelo equivalente e mais perdas e danos. 
7 Art. 248. Se a prestação do fato se tornar impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação; se 

por culpa dele, responderá por perdas e danos. 
8 Art. 250. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível 

abster-se do ato, que se obrigou a não praticar. 

 
9 Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 

exigir o implemento da do outro. 
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não cumprirem com o que é devido, reputando-se o contrato como extinto e resolvido, 

desde que alegado em uma demanda judicial, uma vez que se trata de cláusula resolutiva 

tácita (art. 474 do CC).  

 

A exceção do contrato não cumprido também pode ser arguida no caso de iminência 

de descumprimento por uma das partes, nos termos do art. 477 do Código Civil10, 

podendo-se exigir o cumprimento antecipado ou garantias prévias, sob pena de resolução. 

No entanto, paralelamente aos argumentos para a revisão ou resolução dos 

contratos, tem-se inúmeros institutos com vistas à sua manutenção, ainda que de maneira 

diversa da originalmente pactuada entre as partes. 

 

Deve-se ressaltar que o Poder Judiciário, sempre que possível, prioriza o 

exaurimento de todas as possibilidades para manutenção da obrigação, mesmo que seja 

necessário estabelecer-se novo planejamento, alterando-se os termos incialmente fixados 

para cumprimento da obrigação. 

 

Dentre os princípios e institutos estabelecidos pelo ordenamento pátrio voltados 

para o cumprimento das obrigações contratuais assumidas, podemos destacar o princípio 

da boa-fé objetiva, o pacta sunt servanda, a intervenção mínima do Estado nas relações 

privadas, a função social dos contratos, dentre outros. 

  

O princípio da boa-fé objetiva está previsto nos arts. 113, 187 e 422 do Código 

Civil11, com alterações trazidas pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), 

que trouxe significativo reforço à manutenção da obrigação firmada, aumentando a força 

da autonomia particular.  

                                                 

10 Art. 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu 

patrimônio capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-

se à prestação que lhe incumbe, até que aquela satisfaça a que lhe compete ou dê garantia bastante de 

satisfazê-la.  

 
11 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua 

celebração. 

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os 

limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, 

os princípios de probidade e boa-fé. 
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Assim, a formação, a interpretação e o cumprimento do negócio jurídico deve estar 

em sintonia com a boa-fé, os usos, costumes e às práticas do mercado relativos ao tipo de 

negócio.  

 

Note-se que a Lei da Liberdade Econômica valoriza expressamente a boa-fé, 

notadamente em seu art. 3º, V e VIII, segundo o qual: 

 

Art. 3º São direitos de toda pessoa, natural ou jurídica, essenciais para o 

desenvolvimento e o crescimento econômicos do País, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 170 da Constituição Federal:  

V − gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da 

atividade econômica, para os quais as dúvidas de interpretação do direito 

civil, empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a 

preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em 

contrário;  

VIII − ter a garantia de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão 

objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as 

regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ao avençado, 

exceto normas de ordem pública. 

 

A Lei da Liberdade Econômica também reforça o princípio da força obrigatória das 

convenções e dos contratos – pacta sunt servanda – destacando-se o disposto em seu art. 

2º12 que valorizar a liberdade das partes contratantes como garantia no exercício de 

atividades econômicas, bem como o princípio da intervenção mínima do Estado nas 

relações contratual. 

 

                                                 
12 Art. 2º São princípios que norteiam o disposto nesta Lei:  

I - A liberdade como uma garantia no exercício de atividades econômicas;  

II - A boa-fé do particular perante o poder público; 

III - a intervenção subsidiária e excepcional do Estado sobre o exercício de atividades econômicas; e 

IV - O reconhecimento da vulnerabilidade do particular perante o Estado. 

Parágrafo único.  Regulamento disporá sobre os critérios de aferição para afastamento do inciso IV do caput 

deste artigo, limitados a questões de má-fé, hipersuficiência ou reincidência. 
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Por sua vez, o Princípio da Intervenção Mínima do Estado nas relações contratuais 

foi inserido como parágrafo único do art. 421 do Código Civil pela Lei da Liberdade 

Econômica, segundo o qual "nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio 

da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual", constituindo mais um 

princípio ou instituto legal que prioriza o cumprimento do pacto contratual assumido 

pelas partes. 

 

Finalmente, o princípio da Função Social do Contrato, cujo principal objetivo é 

conservar ao máximo os negócios pactuados e a autonomia privada, nos termos do art. 

421 do Código Civil13. Do ponto de vista da eficácia externa dos contratos, a função social 

impõe que a solução contratual não pode trazer lesões a interesses difusos e coletivos, 

nem prejuízos a terceiros.  

 

Deste modo, percebe-se que a regra estabelecida pelo ordenamento 

jurídico pátrio tem por base princípios e institutos legais voltados à preservação e 

cumprimento das obrigações contratuais assumidas, caracterizando-se a rescisão ou 

resolução uma exceção. Assim, a análise de cada caso concreto, aplicando-se os 

mecanismos possíveis para conservação da obrigação, tem sido o posicionamento 

adotado pelo Poder Judiciário, não apenas por conta das demandas ajuizadas em razão da 

pandemia, mas em todas as obrigações questionadas judicialmente. 

  

Deste modo, deve-se buscar todos os instrumentos legais disponíveis 

para manutenção das obrigações, uma vez que o ordenamento claramente estabelece a 

revisão como regra e a resolução contratual, exceção, considerando os princípios acima 

mencionados, notadamente, o da boa-fé objetiva. 

  

Deve-se considerar, ainda, que estamos diante de uma situação 

excepcional que impõe concessões mútuas pelas partes, a fim de se manter o cumprimento 

das obrigações assumidas e não se utilizar desse momento crítico causado pela pandemia 

do Covid-19 como subterfúgio para a inadimplência generalizada. 

                                                 
13 Art. 421.  A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.  

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a 

excepcionalidade da revisão contratual. 
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Importante que as partes priorizem o diálogo franco, apresentando a 

impossibilidade de cumprimento da obrigação assumida em razão dos efeitos da 

pandemia, sendo plausível a alteração conjunta da forma de pagamento, concessão de 

prazo, diluição de parcelas, dentre outras possibilidades tuteláveis pelo Ordenamento 

Jurídico a garantir o cumprimento integral da obrigação. 

 

Nesse passo, pode-se considerar, v.g., a previsão do art. 916 do Código 

de Processo Civil14 que permite ao devedor, no prazo para embargos a execução por 

quantia certa, reconhecendo o crédito executado e depositando trinta por cento do valor 

da execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, requerer o pagamento do 

valor remanescente em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de 

juros de um por cento ao mês.  

 

Referido dispositivo legal demonstra a intenção do legislador pátrio em 

facilitar e mesmo incentivar que o devedor efetue o pagamento integral do valor 

executado, nada impedindo que seja aplicado por analogia em outros casos, inclusive 

extrajudicialmente, com alteração de prazos, condições de pagamento, dentre outros que 

facilitem e incentivem o adimplemento contratual. 

 

CONCLUSÃO 

  

Estamos vivenciando uma situação excepcional e inédita a todos, com 

reflexos na esfera pessoal, interpessoal, profissional, religiosa e social. Talvez seja o 

momento de as partes assumirem um comportamento entre si (igualmente inédito em 

muitos casos), voltado para a solidariedade, para a boa-fé e colaboração recíprocas. 

Substituir a longa demanda judicial pela rápida e efetiva conciliação, com eventual 

reajustamento da obrigação, ainda que implique em concessões recíprocas, mas 

garantidoras do integral cumprimento dos contratos e das respectivas obrigações neles 

assumidas. 

                                                 
14 Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 

trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá 

requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. 
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