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Dra. Djur
 

Buscando contribuir positivamente na
superação dos efeitos causados pela

Pandemia do Corona Vírus, este
material foi elaborado com o objetivo

de ajudar as empresas a enfrentar suas
obrigações jurídicas no período da atual

crise. 
 

Assim, este E-book apresenta de forma
dinâmica e pontual os principais
aspectos legais que podem ser

adotados nas relações obrigacionais
por todas as empresas.

 
Espero que este material seja de grande

valia para todos.
 

Bom proveito!
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Obrigações
 

Toda relação comercial é caracterizada por
acordos e, consequentemente, obrigações
entre as partes de uma relação negocial. 
Assim, entender os aspectos jurídicos se
torna peça chave na definição de quem terá
vantagem e de quem não terá na tratativa
contratual.

E mais que isso, saber identificar quais são seus
direitos e deveres se torna de extrema
importância quando falamos sobre crises
comerciais. 
É pensando nisto e em todos os efeitos que a
pandemia do COVID-19 vem causando aos
pequenos e grandes empresários que
abordaremos os principais pontos sobre
Obrigações de forma didática e clara.

Mas, então, o que são Obrigações?
 
Obrigações nada mais são do que relações
negociais firmadas entre duas ou mais
pessoas que passa a obrigar uma das partes
a cumprir determinada prestação de
serviço, mediante, na maioria dos casos, 
realização de um pagamento pela outra
parte.



Bom, agora que sabemos quais os tipos de
obrigações que podem existir em uma relação
comercial, surge o seguinte questionamento:
 

Estas obrigações podem ser descumpridas
ou alteradas?

 
Existem diversos motivos que justificam o
questionamento acima feito, mas iremos nos
ater a dois principais, pois são eles que
importam na análise jurídica dos efeitos
causados pelo Corona Vírus.
 

FORÇA MAIOR
CASO FORTUITO

 
 

Obrigação de Dar Coisa  - São aquelas
que obrigam a entrega de alguma coisa:
incerta, pois ainda será especificada, ou
certa, pois as partes sabem desde o início
o que será entregue. 

Obrigação de Fazer - Aquelas que
obrigam a realizar uma atividade que não
seja entregar um coisa. Trata-se dos
contratos de prestação de serviço.

Obrigação de Não Fazer - Aquelas que
obrigam a determinada pessoa deixar de
fazer algo, como o caso dos condomínios,
onde os moradores devem seguir regras
de construção, não podendo
construir/fazer determinadas coisas.

Partindo do conceito e do exemplo acima
abordado, é necessário diferenciar os tipos
de obrigações que podem existir em uma
relação negocial. Sendo elas:
 

 

 

Na relação comercial
representada, temos o seguinte:
 
02 partes: o contratante (marrom escuro)
que compra um produto do contratado
(marrom claro)

 
Obrigações: a obrigação de dar a vaca do
contratado e a obrigação de dar o
dinheiro do contratante

Caso Fortuito Força Maior

Conhece-se à causa
que dá origem ao

evento, pois trata-se
de um fato da

natureza, como o caso
da pandemia do

COVID-19

Acidentes que
geram danos,

advém de causa
desconhecida, como
incêndios causados

por um cabo elétrico
que se rompe



Efeitos práticos do
caso fortuito/força
maior para os
empresários
 

O caso fortuito e a força maior, apesar da
diferença sutil na definição de cada,
possuem efeitos práticos semelhantes.
Em razão disso, o Código Civil no artigo 393
determina que "o devedor não responde
pelos prejuízos resultantes de caso fortuito
ou força maior, se expressamente não se
houver por eles responsabilizado".

" O  C A S O  F O R T U I T O  O U  D E

F O R Ç A  M A I O R  V E R I F I C A - S E  N O

F A T O  N E C E S S Á R I O ,  C U J O S

E F E I T O S  N Ã O  E R A  P O S S Í V E L

E V I T A R  O U  I M P E D I R . "

Em outras palavras, podemos definir que o caso fortuito, bem
como a força maior excluem a responsabilidade da parte

devedora na relação comercial, por danos sofridos pela outra
parte, uma vez que não é possível controlar os seus efeitos.



um de caráter objetivo, que é a inevitabilidade
do evento, 
e o outro de caráter subjetivo, que é a ausência
de culpa.

É imprescindível para a caracterização do caso
fortuito ou de força maior a ocorrência de uma
situação cujos efeitos não são possíveis de evitar
ou impedir. 
 
É a força de um acontecimento poderoso que
ocorre alheio à vontade do devedor.
 
O caso fortuito e a força maior são fatos
necessários, provocando uma situação invencível
que impede e impossibilita o devedor do
cumprimento da obrigação,ficando inadimplente. 
 
Nessa hipótese,ele deverá provar a ocorrência do
caso fortuito ou de força maior como fatos
necessários, cujo evento era inevitável ou
impossível de ser impedido,e que houve ausência
de culpa,excluindo sua responsabilidade. 
 
Portanto,o devedor inadimplente tem de provar
dois elementos: 
 

 
Assim, toda vez que houver a caracterização de
uma situação de força maior ou caso fortuito a lei
dará tratamento especial aos contratos. 
 
Se refletirmos bem, o direito e os contratos têm um
objetivo principal que é dar estabilidade às relações
humanas. Uma vez presentes as figuras do caso
fortuito ou força maior essa estabilidade fica
naturalmente abalada.

A pandemia do Corona Vírus é uma dessas situações
caracterizadas como de força maior, pois os seus
efeitos estão fora do alcance do controle do ser
humano.
 
E, mais que isso, as consequências da crise causada
pelo COVID-19 trouxe efeitos práticos na vida de
qualquer empresário, desde o pagamento de um
aluguel até as relações de trabalho, isso porque o
isolamento social como medida de prevenção
recomendada pela Organização Mundial da Saúde,
causou a paralisação temporária do comércio e das
relações advindas dele.

Resumo Prático da Situação do
Covid-19

Contrato de publicidade firmado entre 2 pessoas,
no qual a pessoa B (contratada) iria divulgar a

pessoa A (contratante), indo nas lojas de A para
fazer postagens no Instagram

O Brasil decreta a
Pandemia do Covid-19 -

FORÇA MAIOR

A OMS recomenda o
isolamento social

B não poderá ir nas lojas de
A para fazer stories e fotos

de publicidade

"A" precisará
suspender o contrato

com "B", mas não
poderá ser

responsabilidade por
qualquer efeito, em
razão da força maior

caracterizada pelo
Corona Vírus



E ENTÃO, COMO
FICAM AS
RELAÇÕES
PRIVADAS
FRENTE À

PANDEMIA DO
CORONA VÍRUS?

Esse é um questionamento que muitas
pessoas vêm fazendo, uma vez que o
isolamento social ocasionou a paralisação
temporária do comércio e,
consequentemente, afetou o financeiro de
diversas pessoas.
Em decorrência disto, relações como
mensalidade escolar, aluguel, condomínio,
relações bancárias e até mesmo
consumeristas deverão ser adaptadas ao
contexto da situação que vivemos para que
seja mantido o equilíbrio entre as partes
nos negócios. 



R E L A Ç Õ E S  P R I V A D A S

  L O C A Ç Ã O

E  A L U G U E L

As locações, sejam elas residenciais ou comerciais, mensalidades
escolares e condomínios, possuem um fator base: 
 
Tratam-se de obrigações de natureza continuada, ou seja, obrigações
que se prolongam no tempo e não podem ser interrompidas.
 
Com isso, não é possível se falar em suspensão de pagamento de
qualquer obrigação desta natureza. 
 
Cabe, no momento que estamos vivendo, se utilizar principalmente do
Bom Senso nas relações privadas e buscar, acima de tudo, a solução
amigável e equilibrada para ambas as partes. 
 
Precisamos ter em mente que estamos vivendo uma situação
extraordinária que requer medidas extraordinárias que não estão
previstas em nenhuma regulamentação legal.
 
Com isso, cabe neste momento se utilizar principalmente da
Autocomposição. 
 
E o que seria isso? É a busca da solução amigável entre as partes do
conflito de forma a garantir que todos atendam seus interesses da
melhor forma possível.
 
 
 

  A U T O C O M P O S I Ç Ã O

  C O N D O M Í N I O

M E N S A L I D A D E

E S C O L A R

Renegociação
das cláusulas
contratuais

Em última
hipótese,

rescisão do
contrato

Revisão dos
valores pagos



Relações Consumeristas e
Contratos Comerciais

O caso fortuito e a força maior, apesar de não
estarem expressos diretamente no Código do
Consumidor, estão previstos no artigo 393 do Código
Civil, que em regra no Direito brasileiro exclui-se a
responsabilidade.
 
Quando falamos de relações consumeristas,
estamos falando, principalmente, das relações entre
fornecedores e empresas e sobre os contratos de
prestação de serviço.
 
Assim, podemos entender que nestas relações, é
possível aplicar o mesmo entendimento
anteriormente exposto sobre as obrigações de
natureza continuada.
 
Prezar por soluções equilibradas para ambas as
partes é a melhor alternativa na situação que
vivemos.
 
Além disso, a força maior caracterizada pela
Pandemia irá isentar a parte devedora de qualquer
responsabilidade, conforme já dito. 
 
 
 
 
 

Então, o fornecedor pode ser isentado de algum
dano causado pela crise?
 
Sim. O fornecedor também é liberado do dever de
indenizar em demonstrando a presença da força
maior estranha à natureza da atividade e desde que
posteriores ao fornecimento. O mais diligente dos
empresários pode acabar oferecendo ao mercado
produtos com defeitos ou demorando na entrega
destes. 
 
Ora, se esses não são resultantes da conduta culposa
na organização da empresa, somente podem explicar
pela superveniência de força maior ou caso fortuito. 
 
 

Assim, em situações como essa, é importante que as
partes busquem revisar os contratos de

fornecimento, bem como aqueles de prestação de
serviços para que seja conservado o equilíbrio

econômico do negócio. 
 
 



Resoluções nº 4.782/20 e
4.783/20 - Conselho
Monetário Nacional

 

OBRIGAÇÕES BANCÁRIAS E
A PANDEMIA DO CORONA
VÍRUS

Se a contraparte não tem mais capacidade
financeira para honrar a obrigação nas condições
pactuadas e
Se a operação relativa à exposição já foi
reestruturada.

O Conselho Monetário Nacional publicou a Resolução
nº 4.782/2020 e a Resolução nº 4.783/2020.
 
A primeira (Resolução nº 4.782) se refere às
operações de gerenciamento do risco de crédito. O
objetivo é facilitar a restruturação das
operações de crédito realizadas até 30 de
setembro de 2020, em decorrência da Crise causada
pelo Corona Vírus. Para tanto, os Bancos poderão
renegociá-las, deixando de observar:
 

 
 
 
 

Para a renegociação será preciso a soma de dois
fatores:
 
A pessoa física ou jurídica precisa ter "ativos

problemáticos" (que se esquivam do
pagamento)

+
Evidências de, sob as novas condições, a

dívida poderá de fato ser quitada. 
 

Quanto à segunda Resolução (Resolução nº
4.783), esta determinou os percentuais a serem
aplicados ativos ponderados pelo risco (RWA). 
 
Com isso, expande-se a capacidade de uso de
capital dos bancos, justamente para
possibilitar as instituições financeiras de
renegociarem as dívidas possibilitadas pela
publicação da Resolução 4.782/2020.
 
Neste cenário, devem, tanto os consumidores
quanto os empresários terem um cuidado
minucioso, já que, na época de crise, deve auferir
apenas o que for necessário para a manutenção
do seu lar/negócio, reduzindo, ao máximo, os
juros irrazoáveis em um momento de extrema
cautela.



P R O J E T O  D E

L E I  N º  1 . 1 7 9

D E  2 0 2 0

O que é um Projeto de Lei?
 
Projeto de  lei  é uma ideia, uma
proposta que pode vir a se transformar
em lei. 
 
Um projeto de  lei  pode ser
apresentado inicialmente tanto na
Câmara quanto no Senado – que juntos
formam o Congresso Nacional. 
 
Se começa na Câmara, depois vai ao
Senado e vice-versa. Em cada uma das
Casas Legislativas, ele é discutido e
votado pelos parlamentares, que
podem mudar o texto original.
 
Se for aprovado de forma definitiva
pelo Congresso Nacional, é enviado ao
presidente da  República  que vai
analisar o texto. Se ele não concordar,
ele pode VETAR todo o projeto ou
partes dele. Se ele concordar com o
projeto, ele sanciona a lei. Dessa forma,
o que era apenas uma ideia vira lei que
deve ser cumprida por todos.



Agora que sabemos o que é um projeto lei,
pergunta-se: 
 
Qual a ideia do PL nº 1.179 de 2020?
 
A sua ideia central é estabelecer um Regime
Jurídico Emergencial e Transitório que trate
sobre as relações jurídicas privadas no período
da pandemia do COVID-19.
 
Para o empresário, o que é importante
saber?
 
ASSEMBLEIAS E REUNIÕES
 
As empresas deverão observar as restrições à
realização de reuniões/assembleias presenciais
durante a crise do Corona Víru. Além disso, as
Assembleias poderão ser realizadas por meio
eletrônico.
 
CONTRATOS E EFEITOS DA CRISE
 
As consequências da Pandemia do Corona Vírus
não terão efeitos sobre as obrigações
assumidas e realizadas antes da crise. Assim,
quando a situação passar, os contratos voltarão
ao curso normal.
 
DIREITO DO CONSUMIDOR
 
Enquanto durar a lei, as normas de proteção ao
consumidor não se aplicarão às relações
contratuais, bem como aquelas estabelecidas
entre empresas e empresários.
Além disso, até o dia 30 de outubro de 2020, o
consumidor não poderá desistir do contrato, no
prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou
do ato de recebimento do produto ou serviço,
mediante delivery.
 
 
 

Restringir a utilização das áreas comuns para evitar
a contaminação do Coronavírus, respeitado o
acesso à propriedade exclusiva dos condôminos;
Restringir ou proibir a realização de reuniões,
festividades, uso dos abrigos de veículos por
terceiros, inclusive nas áreas de propriedade
exclusiva dos condôminos, como medida
provisoriamente necessária para evitar a
propagação do Coronavírus, vedada qualquer
restrição ao uso exclusivo pelos condôminos e
pelo possuidor direto de cada unidade.

LOCAÇÕES E ALUGUEIS
 
Os locatários residenciais que sofrerem alteração
econômico-financeira, decorrente de demissão,
redução de carga horária ou diminuição de
remuneração, poderão suspender, total ou
parcialmente, o pagamento dos alugueres vencíveis a
partir de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de
2020.
Ademais, os alugueis vencidos poderão ser pagos
parceladamente a partir do dia 30 de outubro de
2020, com um acréscimo de 20%.
 
CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS
 
Durante a pandemia do COVID-19, o síndico poderá:

 
Contudo tais restrições não poderão ser aplicadas
aos casos de  atendimento médico ou obras de
natureza estrutural.
 
 
 
 

E lembrando que o Projeto de Lei
abordado ainda não foi aprovado e

continua em fase de análise!
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