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Abstract: This study that addresses the review of
contracts during the time of the coronavirus pandemic due to impacts of the health crisis on the
economy of contracts. It refers to the possibility
of contractual review due to harm and excessive
costs of contracts in accordance to rules contained
in both Civil Code and the Consumer Protection
Code. A reference to the contractual amendment
according to the Civil Procedure Code of 2015, is
also made. Finally, criticism to the 2019 Economic
Freedom Act and the Federal Private Law Legal Relations Bill in the Coronavirus (Covid-19) Pandemic
Period is as well referred to.
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Resumo: Trata-se de estudo que aborda a revisão
de contratos no momento da pandemia do coronavírus em razão da influência da crise sanitária na
economia dos contratos. Cuida-se da possibilidade de revisão contratual por lesão e por excessiva
onerosidade posterior à contratação nos modos
expressos no Código Civil e no Código de Defesa do
Consumidor. Formula-se impressão acerca da revisão contratual no Código de Processo Civil de 2015.
São tecidas críticas à Lei da Liberdade Econômica
de 2019 e ao Projeto de Lei Federal das Relações
Jurídicas de Direito Privado no Período da pandemia
do coronavírus (Covid-19).

Sumário: 1. Introdução. 2. Apontamentos acerca da lesão contratual no momento da pandemia do
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1.	Introdução

A discussão a respeito da revisão dos contratos por excessiva onerosidade é necessária e oportuna, pois a ocorrência da lesão ou de mudanças no cenário social e
econômico podem gerar a necessidade de equalizar o contrato e reinstaurar o equilíbrio contratual num pacto excessivamente oneroso desde a origem, ou que assim se
torne por motivos ulteriores à contratação, quando esta se prolonga no tempo.
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Com a pandemia do coronavírus que inesperadamente chegou ao Brasil, torna-se muito importante tratar das hipóteses de revisão dos contratos, porque se observa que esse fato deflagará excessiva onerosidade nas relações contratuais pelos
impactos econômicos e sociais desta ocorrência. Alguns podem entender que, pelo
noticiário jornalístico de alguns meses anteriores, fosse possível prever que a pandemia desde vírus chegaria ao Brasil, mas, o que não se pode negar é que ninguém sabia como seria tratada a pandemia em nosso país. Atualmente, vemos – e este artigo
foi redigido no mês de março do ano de 2020 – negócios parados, estabelecimentos
comerciais fechados, bancos operando em horários reduzidos, a população convencida de que deve ficar em casa, a impossibilidade de sair e de entrar em vários municípios. Não era possível prever, há alguns meses, que a pandemia do coronavírus
(COVID19) geraria tamanha comoção e repercussão no ambiente negocial e econômico brasileiro. Evidentemente que vários contratos realizados antes ou durante a
pandemia vão ser afetados por ela.
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A revisão contratual, por excessiva onerosidade, pode dar-se por dois motivos:
i) por lesão, quando prestações excessivamente onerosas são levadas ao contrato no
momento de sua formação por um dos contraentes; ou ii). por excessiva onerosidade
vindoura à contratação, quando as prestações se tornam excessivamente onerosas no
curso do contrato por motivos posteriores, que não existiam ao tempo da pactuação.
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O estudo da lesão remonta ao Direito Romano, o qual foi pensado de maneira objetiva,1 assim, bastava que se vendesse um objeto por menos da metade de seu valor

1. OSTI, Giuseppe. Clausola rebus sic stantibus. In. Novissimo Digesto Italiano. Torino: UTET,
1957. v. 3. p. 354, verbis: “Certo que nas fontes jurídicas romanas podiam-se encontrar
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O colapso do coronavírus, caso fortuito ou de força maior que assolou o Brasil e
o mundo, era totalmente imprevisto e imprevisível. Para as relações jurídicas paritárias, reguladas pelo Código Civil de 2002, pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão,
apesar de ter que se observar a Lei da Liberdade Econômica de 2019.
Nas relações de consumo duradouras, afetadas pela inesperada pandemia, será
direito do consumidor buscar a revisão por excessiva onerosidade posterior à contratação, independentemente de se provar a imprevisibilidade das circunstâncias
posteriores. É que o Código de Defesa do Consumidor dispensa, em favor do consumidor, a imprevisibilidade do fato ulterior ao ajuste, bastando, para a revisão do
contrato de consumo, a prova da excessiva onerosidade posterior à contratação em
face do consumidor.
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