
GESTÃO DE CONTRATOS 
EMPRESARIAIS AFETADOS 
PELO COVID-19

FORÇA MAIOR NO DIREITO BRASILEIRO

FORÇA MAIOR  
NO CONTRATO

NOTIFIQUE A PARTE CONTRÁRIA

DEFINA AS CONSEQUÊNCIAS DA 
PANDEMIA NO CONTRATO 

Força maior diz respeito a 
fato cujos efeitos não era 
possível evitar ou impedir

Lei aplicável

Conceito de força maior

Procedimentos de notificação

• O contrato é regido pela lei brasileira? 

• Outros países possuem conceitos diferentes  
e mais restritivos de força maior

• É comum o contrato 
definir o conceito  
de força maior e 
enumerar exemplos

• O devedor se 
responsabilizou  
pelos efeitos de força 
maior ou não?

• Há procedimentos específico de 
notificação em caso de força maior? 

• Se sim, seguir as formas acordadas

Os efeitos da pandemia 
efetivamente impedem 

ou impossibilitam 
o cumprimento de 
obrigação? De que 

forma? Em que 
extensão?

Há formas 
de mitigar os 

prejuízos causados 
pela pandemia?

Essa 
impossibilidade 
é temporária ou 

definitiva?

Se temporária, 
por quanto 

tempo? 

Busque 
assessoria 
jurídica 
especializada

Há regras legais 
específicas e 
diferentes de 
força maior para 
determinados 
tipos de contrato 

não será 
responsabilizado 
pelo descumprimento 
das obrigações 
afetadas pelo evento

DEVEDOR...

...poderá terminar 
o contrato se a força 
maior impossibilitar 
o cumprimento 
definitivo do contrato
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INCIDINDO  
FORÇA MAIOR:

O devedor poderá invocar 
força maior se estiver em 
dia com suas obrigações

A ANÁLISE 
ESTRATÉGICA  

DO CONTRATO DEVE 
SER FEITA CASO A 
CASO SEMPRE

IMPORTANTE  
PARA DEFINIR 
SE A PANDEMIA 
PODE SER  
OU NÃO  
FORÇA MAIOR

Time multidisclipinar do Veirano sobre o COVID-19
Escritório criou equipe focada exclusivamente para esse momento

Estamos preparados para ajudar o seu negócio

Defina se deseja suspender, revisar ou terminar o contrato:

Importante para refinar a estratégia e definir 
o conteúdo da notificação 

Notificação bem regida aumenta poder de 
barganha e é importante instrumento de 
prova em eventual litígio

Busque assessoria jurídica para definir 
estratégia e revisar a notificação

ORGANIZE E ARQUIVE TUDO SOBRE OS 
EFEITOS DO COVID-19 NO SEU CONTRATO
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CONTRATO
Pense no futuro: 
quanto mais 
fundamentado o seu 
caso, maiores as 
chances de provar 
força maior

MITIGUE OS SEUS DANOS

MANTENHA-SE  
SEMPRE INFORMADO
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A situação brasileira sobre o COVID-19 
altera-se a todo momento. Informe-se 
como essas medidas podem impactar o seu 
contrato e o cumprimento de obrigações

Veja quais medidas razoáveis você 
pode tomar para mitigar os prejuízos 
causados pela pandemia

IMPORTANTE PARA MOSTRAR  
CONDUTA DE BOA-FÉ

Os mesmos cuidados descritos acima para força maior  
servem para onerosidade excessiva e teoria da imprevisão

Defina 
contratualmente a 
natureza do COVID-19

Preveja possíveis 
cenários

Regule a alocação 
de riscos

COVID-19 E 
ONEROSIDADE EXCESSIVA

Em contratos de longa duração, uma parte 
pode pedir a revisão ou término do contrato:

Se a prestação 
se tornar 
excessivamente 
onerosa

Essa análise deve ser cuidadosa:
• Deve-se comprovar a incidência dos três requisitos 

especificamente para o seu contrato

• A prova de que a prestação se tornou 
excessivamente vantajosa para a parte contrária 
pode ser difícil

Com 
extrema 
vantagem 
para a outra

Em virtude de 
acontecimentos 
extraordinários 
e imprevisíveis

REQUISITOS CUMULATIVOS

a. b. c.

COVID-19 E 
TEORIA DA IMPREVISÃO

Permite a revisão judicial de contratos:

• motivos imprevisíveis

• desproporção manifesta entre  
o valor da prestação devida e o 
momento da execução 

REQUISITOS 
CUMULATIVOS

CONSIDERE ADITAR 
CONTRATOS JÁ 

EXISTENTES PARA 
REGULAR O COVID-19

NÃO DEIXE PARA UM 
JULGADOR DEFINIR A 

SUA ALOCAÇÃO DE RISCOS

Para mitigar os riscos, 
regule detalhadamente  
o COVID-19

COVID-19 
E NOVOS 
CONTRATOS
As chances de tribunais  
reconhecerem a COVID-19  
como caso fortuito ou  
aplicarem a teoria de 
onerosidade/imprevisão 
diminuem para contratos 
assinados a partir  
do último mês


