
 

OS EFEITOS DO COVID-19 NOS CONTRATOS EM GERAL, 
INCLUSIVE DE CONSUMO E DE LOCAÇÃO 

 
A pandemia de COVID-19 está atingindo os diversos setores da economia, 
prejudicando, sobretudo, empresas, consumidores e locatários 
(inquilinos). As dificuldades instauradas pelo isolamento, prejudicando as 
atividades comerciais, estão impedindo as pessoas, de um modo geral, a 
cumprirem seus contratos. 
 
Diante dessa situação, o que podemos fazer para minimizar tais prejuízos? 
E, ainda, quais os remédios jurídicos podemos aplicar? 
 
Embora esses fatos imprevisíveis sejam uma experiência inusitada para 
os brasileiros, o direito, por se tratar de uma ciência social, evoluiu no 
decorrer dos anos, acompanhando os anseios da sociedade e criando 
institutos para regular e solucionar problemas dessa natureza. 
 
Tais institutos tratam do problema da modificação superveniente das 
circunstâncias fáticas e, por consequência, dos seus efeitos sobre a 
relação contratual, como forma de flexibilizar a rigidez do princípio da pacta 
sunt servanda, ou seja, o pactuado é válido e deve ser cumprido. 
 
No DIREITO CIVIL brasileiro, institutos, como, o da teoria da imprevisão, 
da onerosidade excessiva, do caso fortuito e da força maior, são mais 
comumente empregados. 
 
De acordo com a teoria da imprevisão, 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 
(Código Civil, art. 317). 
 
Em se tratando de relação de consumo, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990, estabelece que são direitos básicos do consumidor: (...) a 
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas (CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR, art. 6º, inciso V). 
 
No que tange à onerosidade excessiva, a Lei Civil prevê que 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 (Código Civil, art. 478). 



 

 
O CÓDIGO CIVIL dispõe, ainda, que o caso fortuito ou de força maior 
verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou 
impedir. (...) O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 
fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 
responsabilizado (Código Civil, art. 393). 
 
Importante esclarecer que esta é uma visão bastante simplificada e cada 
caso depende de uma análise circunstancial, alinhando a norma, principal 
fonte de direito, com a doutrina e a jurisprudência. 
 
A aplicação de cada instituto no caso concreto conduz a diferentes efeitos! 
 
No caso da teoria da imprevisão, o resultado que pode ser alcançado é, 
em uma primeira análise, a revisão dos valores do contrato, com o objetivo 
de reestabelecer o equilíbrio econômico-contratual prejudicado pelo 
evento. 
 
Para a onerosidade excessiva, o pedido feito pela parte acometida é de 
rescisão contratual ou, no caso de contratos que geram obrigações 
apenas para uma das partes, a revisão do contrato, cabendo à outra parte 
a possibilidade de oferecer ajustes ao contrato com o escopo de manter o 
vínculo pacto. 
 
Por fim, para a força maior, o resultado é, em princípio, a exoneração da 
responsabilidade, por descumprimento contratual, senão a suspensão do 
cumprimento da obrigação que, em ambos os casos, muitas vezes leva a 
rescisão contratual. 
 
Assim, todos os institutos acima tratados podem ser aplicáveis para 
contratos, cujo cumprimento tenha sido prejudicado de forma substancial 
pela COVID-19, dependendo, obviamente, das circunstâncias de cada 
contrato, sobretudo quando se tratar de relação de consumo, ou seja, 
quando a parte prejudicada adquirir produtos ou serviços como 
destinatário final. 
 
Já no que tange à Teoria da Imprevisão nos contratos de locação, 
sobretudo comercial (não residencial) cumpre-nos fazer alguns 
apontamentos, vejamos: 
 
É sabido que, em virtude da PANDEMIA MUNDIAL, os governos, federal 
e estaduais, determinaram o fechamento dos grandes centros comerciais, 
como shoppings centers e galerias, além dos comércios em geral, salvo 
aqueles serviços e produtos considerados essenciais, limitando a 
circulação de pessoas. 



 

 
Em tempos de coronavírus, as relações locatícias, sobretudo as não 
residenciais, conforme definição do artigo 51 da lei nº 8.245, de 18 de 
outubro de 1991, sofrerão impactos em suas estruturas negociais. 
 
Em situações como essas, exige-se a aplicação do bom senso entre as 
partes, ou seja, é evidente que locador e locatário precisam conversar 
“para que o dinheiro não falte a um e tampouco comprometa o orçamento 
do outro”, a ponto de inviabilizar o comércio desenvolvido naquela 
locação.1 
 
Duas são as premissas para esta renegociação, ambas previstas nos 
artigos 22, inciso I; e artigo 23, inciso II, da Lei de Locações; que 
estabelecem aos contratantes a livre disponibilidade do imóvel locado, 
tanto para os fins da locação em si, obrigação do locador, como para o 
desenvolvimento das atividades previstas no contrato, obrigação do 
locatário.2 
 
A dúvida que insurge é se os institutos da teoria da imprevisão, da 
onerosidade excessiva e do caso fortuito e da força maior são aplicáveis 
aos contratos de locação. Entendemos que sim! 
 
Em que pese a relação locatícia estar regulada por legislação específica 
(Lei do Inquilinato), o fato imprevisto e superveniente, qual seja, a 
pandemia de COVID-19, enseja a revisão dos contratos, sobretudo das 
locações comerciais, com fundamento nos artigos 317, 478 e seguintes, 
do CÓDIGO CIVIL. 
 
A Lei de Locações, Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991, portanto, 
inclina-se às disposições do CÓDIGO CIVIL, que contempla os institutos 
da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, de modo a permitir a 
renegociação de contratos comerciais em períodos críticos, como o que 
estamos vivenciando. 
 
Uma derradeira observação é quanto ao Projeto de Lei – PL nº 936/20, 
que proíbe decisões de despejo liminares (provisórias) para imóveis 
residenciais e não residenciais locados, até 30 de outubro/2020. 
 
Vale dizer que a proibição só valerá para ações distribuídas a partir de 20 
de março (2020), data em que foi decretado estado de calamidade pública 
no País. 

 
1 https://www.migalhas.com.br/depeso/322935/teoria-da-imprevisao-nos-contratos-de-locacao-

comercial-covid-19 
2 https://www.migalhas.com.br/depeso/322935/teoria-da-imprevisao-nos-contratos-de-locacao-

comercial-covid-19 



 

 
A ação de despejo, prevista no artigo 59 e seguintes, da Lei de Locações, 
consiste na retirada, pelo proprietário, do inquilino (locatário) do imóvel 
onde mora ou trabalha, motivado principalmente pela falta de pagamento 
do aluguel. 
 
De acordo com o PL 936/20, fica proibida também a resolução do contrato 
de locação pela falta de pagamento dos alugueis, enquanto durar o estado 
de calamidade pública decretado pelo poder público federal. O PL permite 
ao locatário, ainda, um desconto de 50% (cinquenta por cento) no valor do 
aluguel, por 4 (quatro) meses ou enquanto durar o estado de calamidade, 
podendo o saldo remanescente, ao término deste período, ser quitado em 
até 12 (doze) meses. 
 
O Projeto de Lei foi aprovado no Senado Federal e está em tramitação na  
Câmara dos Deputados! 
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