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 A pandemia decorrente da COVID 19 trouxe graves consequências para 

diversos setores da sociedade, especialmente na área econômica, ante a 

necessidade do distanciamento social. 

 

 O referido distanciamento que ao mesmo tempo foi fundamental para a 

proteção da saúde da população repercutiu de forma negativa aos novos hábitos 

adotados e com as medidas de restrições no tocante ao funcionamento do comércio 

e indústrias, além de outros estabelecimentos que poderiam provocar qualquer tipo 

de aglomeração, afetando, portanto, toda a cadeia produtiva. 

 

 A principal consequência jurídica e que vem trazido transtornos 

imensuráveis são com relação aos negócios jurídicos e solidificados nos contratos 

privados, que na maioria das vezes se deparam com situações de descumprimento 

das obrigações avençadas. 

 

 Há de se levar em consideração que tais descumprimentos não são por mera 

liberalidade e vontade das partes, mas sim por uma questão que foge 

completamente do controle das partes envolvidas, o que tem levado a revisão dos 

contratos.   
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 Para a efetivação da reavaliação mencionada, a fim de efetivar a 

manutenção do equilíbrio das relações e da economia, tem-se juridicamente 

analisado algumas possibilidades de teorias auxiliadoras nas resoluções da 

controvérsia instalada devido ao cenário mundial. 

  

 Nesse sentido, dentre as teorias alavancadas, a adotada e que mais se 

enquadra o cenário de pandemia seria o caso fortuito e força maior. 

 

 O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem definido força maior como 

“fatos humanos ou naturais, que podem até ser previstos, mas da mesma maneira 

não podem ser impedidos; por exemplo, os fenômenos da natureza”.  

 

 O Código Civil Brasileiro dispõe no art. 393 e seu parágrafo único: 

 

“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 era 

possível evitar ou impedir.” 

 

A força maior é utilizada como fundamento para excluir a responsabilidade 

do devedor, desde que sejam analisadas previamente as condições estabelecidas 

no contrato. 
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Nada obsta que as partes de um negócio jurídico por liberalidade adotem 

alterações e flexibilização das cláusulas anteriormente inseridas, que viabilizem a 

manutenção do contrato sempre preservando a princípios. 

 

Existem hoje, devido ao cenário atual do pais, decisões que divergem com 

a possibilidade de ser deferida a busca e apreensão de bens, com o fundamento no 

estado de emergência e crise econômica instalado pela pandemia, a qual acarreta 

indiscutível dificuldade ao devedor, ante as condições de trabalho. Assim sendo, é 

aconselhado e orientado, a busca de outras formas de satisfação do crédito.  

 

Ademais, o próprio CPC/15 elenca no seu artigo 833 os bens que são 

considerados impenhoráveis. 

 

“V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os 

instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao 

exercício da profissão do executado;” 

 

 Neste caso, se tratando de bem que compõe meio trabalho de determinada 

pessoa, em tese, o mesmo não poderá sofrer as consequências de possível penhora.  

 

 No entanto, é inegável que a execução é realizada de acordo com o interesse 

do exequente, sendo necessário e viável aos casos, a interferência ou a proposta de 

outros meios passíveis de suprir os interesses do exequente. 

 

 Outro ponto também identificado nas recentes decisões é que, ausente 

qualquer motivo urgente para ensejar a busca e apreensão, alguns tribunais tem o 

entendimento de que tal ato, além de não gerar ao exequente qualquer dano 

aparente naquele momento, o ato poderá ser postergado, quando da normalização 

do estado de calamidade pública.  
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 Diante disso, o que se percebe atualmente é que o cenário de 

Pandemia que se instalou no mundo devido ao Covid 19, gerou alguns transtornos 

no tocante aos negócios jurídicos firmados anteriormente e a solução recorrente 

para o cumprimento fiel dos contratos privados é a utilização da teoria da força 

maior, a qual permite a exclusão da responsabilidade do devedor, devendo 

considerar as condições estabelecidas no instrumento contratual. 
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