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Em que medida o COVID-19 tem
afetado a vida das pessoas e as
relações comerciais?

A pandemia tem gerado repercussões não
somente no âmbito da saúde pública, da
cultura e do comportamento das pessoas,
mas também sobre o sistema legal e a
economia. Esse cenário tem levado a diversas
discussões sobre a manutenção de relações
comerciais e de consumo.

As medidas restritivas, assim como a
própria pandemia, possuem alguma
relevância para �ns de caracterização
de caso fortuito, renegociação
contratual, revisão de contratos, entre
outros aspectos?

Sim. Quando impossibilitarem diretamente o
cumprimento de uma obrigação contratual,
esses eventos são considerados caso fortuito
e liberam o devedor. Se seus efeitos forem
indiretos, alterando o cenário socioeconômico
pressuposto pelas partes quando da
contratação, poderão ensejar revisão do
contrato.

As empresas estão liberadas de
cumprir os seus compromissos por
conta da pandemia (mesmo aqueles
celebrados após o advento da crise)?
Nem sempre. Uma renegociação pode ser
recomendada, sobretudo em casos de
onerosidade excessiva decorrentes da
pandemia ou das medidas restritivas. Nos
contratos celebrados durante a crise,
apenas repercussões realmente
imprevistas poderão ser alegadas pela
parte.

E se minhas obrigações já se
encontravam em atraso à época do
advento da pandemia?

Em regra, embora a pandemia e as medidas
restritivas expedidas por autoridades
possam vir a atrasar ainda mais a entrega
do produto ou serviço, esse atraso “extra”
não prevalecerá sobre a razão original.

CONTRATOS EMPRESARIAIS:
A existência de medidas restritivas de locomoção de
pessoas e coisas entre municípios podem afetar
contratos de fornecimento e de prestação de serviços
em outras localidades?

Com certeza. Se num fornecimento ou numa prestação de
serviços, a obrigação do devedor tiver de ser cumprida em local
cujo acesso for impedido por conta de medidas restritivas
adotadas pelo Poder Público, ele estará dispensado do seu
cumprimento.

Posso requerer a revisão ou resolução de contratos
afetados pela recente depreciação cambial?

Sim. Para isso, é essencial que haja relação entre a depreciação
cambial e uma possível onerosidade excessiva para umas das
partes, com extrema vantagem para outra.

Como posso me proteger de comportamentos
oportunistas decorrente de um crescimento de
demanda por insumos relacionados a bens essenciais?
Nestes momentos de crise, é comum a ocorrência de
comportamentos oportunistas, como por exemplo, empresas
que tentam aumentar o preço de seus produtos. Por isso,
sempre que possível, fazer valer as regras anteriormente
contratadas é o recomendado. Uma renegociação das
condições, de qualquer modo, é sempre o mais recomendado.

Como �cam os contratos de locação
não-residencial, caso o Poder Público
requisite a utilização das instalações para
atendimento de situações de emergência?

A princípio, uma redução do valor do aluguel ou
mesmo a suspensão da cobrança seria cabível. De
qualquer forma, tendo a ciência que será uma
situação temporária, pode ser mais recomendado
negociar um aditamento ao contrato de locação que
consiga convergir os interesses das partes.

Uma empresa está obrigada a cumprir um
contrato de fornecimento internacional se o
Poder Público determinar a retenção de
produtos em território nacional? E como �ca
o cumprimento de contratos que
necessitam da obtenção de insumos retidos
no exterior?
Em casos como esses, a remessa ou o recebimento
de mercadorias, conforme o caso, está impedido,
em razão do advento de uma restrição imposta
pelas autoridades nacionais ou internacionais. Salvo
se, a custos razoáveis, uma outra alternativa puder
ser desenvolvida, as obrigações �cam resolvidas,
sem ônus para as partes.

CONTRATOS
BANCÁRIOS:

O contexto atual permitiria a
interrupção de contratos
�nanceiros? Se não, quais
seriam as alternativas
disponíveis?
Em normalidade, as ações
revisionais de contrato, exceto se
de fato demonstrado o
excepcional desequilíbrio
contratual ou ilegalidade, não
geram de imediato a suspensão
do cumprimento do contrato,
tampouco a suspensão de
eventual processo executivo.
Entretanto, em situações
extremas e atípicas, se
devidamente demonstrado que
os efeitos alteram sobremaneira
o cenário socioeconômico
pressuposto pelas partes quando
da contratação, poderão ensejar
revisão do contrato, entretanto,
deve-se atentar caso a caso à
modalidade e risco de cada
operação.

CONTRATOS DE CONSUMO:
Nos contratos de consumo, o advento da pandemia pode
atenuar as obrigações pactuadas, permitindo a revisão ou
mesmo a extinção de um contrato?
Nas relações de consumo impactadas pelos desdobramentos do
COVID-19, é possível prever uma atenuação de cláusulas
contratuais, com a tendência de que seja favorável ao consumidor,
considerando o viés mais protetivo da lei consumerista e da
jurisprudência.

Uma onda de desemprego gerada pela crise atual pode
afetar obrigações de longo prazo assumidas pelos
consumidores?

O CDC abre margem para a revisão de contratos em casos de
superveniência de fatos que tornem a obrigação excessivamente
onerosa ao consumidor. Isto não signi�ca dizer que a simples
alegação de desemprego será su�ciente para afetar todas as
obrigações por eles assumidas.

As restrições de atendimento ao público impostas por
decretos municipais e estaduais afetam contratos de
consumo?

Em parte, sim. De qualquer forma, cada caso deve ser analisado
individualmente e buscada a solução, sempre que possível, por
negociação. É importante frisar, todavia, que a restrição, por si só,
não autoriza o inadimplemento pelo consumidor.

SOLVÊNCIA:
O que é possível fazer se um garantidor
de uma obrigação da qual sou credor
apresentar problemas de solvência?

Em tese, é possível exigir a substituição do
garantidor. Uma sugestão, no entanto, seria
negociar alterações no pacto, alterando prazos
comerciais, o tipo de garantia, entre outros,
visando a manutenção da relação comercial.

O que posso fazer se, por conta da crise,
meu parceiro comercial apresentar
problemas de liquidez que possam
colocar em risco o cumprimento de uma
obrigação futura? Por outro lado, estou
obrigado a cumprir contratos quando
meu parceiro comunica a sua intenção de
não o fazer?
No primeiro caso, se esse problema colocar em
risco o cumprimento da obrigação, é possível
exigir a apresentação de garantias e, caso isso
não seja possível, suspender suas obrigações.
No segundo caso, a negativa da outra parte dá
ensejo à exceção do contrato não cumprido e,
daí, a negativa no cumprimento de suas
obrigações.

RJ/FALÊNCIA:

O que ocorre com meus contratos, caso
meu parceiro proponha um pedido de
recuperação judicial ou tenha a sua falência
decretada?

Se o contrato for de longo prazo, será possível
optar pela sua continuidade, quando, então, o
recebimento dos créditos se dará nos termos do
plano de recuperação. Já os contratos posteriores
ao pedido de recuperação conferem aos credores
privilégio no recebimento, em caso de convolação
em falência. Por outro lado, havendo decretação de
falência, o recebimento estará sujeito ao concurso
de credores.

Como as medidas restritivas e outras
limitações impostas pelo cenário atual
afetam o cumprimento dos planos de
recuperação judicial?

O descumprimento das obrigações previstas no
plano implica quebra do devedor. Por outro lado, a
manutenção da empresa é o principal objetivo da
lei, de modo que, se, em decorrência do atual
cenário, não for possível o cumprimento do plano,
pode-se determinar a suspensão das obrigações
para apreciação de novo plano ou prorrogação de
pagamentos, com fundamento na teoria da
imprevisão.

