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É possível renegociar contratos em função da
pandemia do coronavírus?  Ainda está difícil
prever qual será o impacto da pandemia do
coronavírus na economia, espera-se uma
retração na atividade econômica e, como
consequência, que o desemprego aumente
vertiginosamente. Vivemos um momento
mundialmente crítico que impacta
imensamente as relações privadas, exigindo
cautela e solidariedade. Essa mudança rápida
na situação da renda das famílias e das
empresas tem levado a uma questão: como
ficam os contratos firmados antes da crise? E
quem não conseguir cumprir algum
compromisso? 
 
Caso Fortuito e Força Maior 
O Código Civil estabelece que “o devedor não
responde pelos prejuízos resultantes de caso
fortuito ou força maior, se expressamente
não se houver por eles responsabilizado”.
Força maior são os fatos humanos que,
mesmo previsíveis, não podem ser evitados.
Já os casos fortuitos, por sua vez, são os
eventos que não podem ser previstos –
geralmente, trata-se de fenômenos da
natureza, como tsunamis e terremotos.  A
pandemia de coronavírus pode ser entendida
como um caso de força maior. Com isso, se o
contrato prever que nenhuma das partes
será responsabilizada por falhas no
cumprimento das obrigações em função de
acontecimentos de força maior, não há
penalização a quem descumpri-lo. A cláusula,
inclusive, pode estabelecer que, em caso de
força maior, o contrato seja revisto, suspenso
temporariamente ou rescindido – a não ser
que o documento expresse que a parte
devedora da obrigação se responsabiliza por
cumpri-la mesmo nessa situação.
 

Teoria da Imprevisão 
A resolução ou a revisão do contrato com
base na teoria da imprevisão, de acordo com
o Código Civil, é aplicável quando
acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis tomam tamanha proporção a
ponto de gerar desequilíbrio contratual. Isso
ocorre nos casos em que uma das partes é
excessivamente onerada em relação a
outra.  O legislador garantiu a uma das
partes, na vigência de um contrato de
execução continuada, o direito de pedir a
resolução do contrato se a sua prestação se
tornar excessivamente onerosa, diante de
acontecimentos extraordinários e
imprevisíveis, exatamente como este que
vivenciamos.  A Lei da Liberdade Econômica
(Lei n.º 13.874/2019) estabeleceu os
princípios da paridade e da simetria dos
contratos civis e empresariais. e determinou
que os riscos definidos pelas partes devem
ser respeitados, de modo que a revisão
contratual somente possa ocorrer de
maneira excepcional e em casos extremos.
Com isso, a lei garante que eventuais
renegociações devem ser realizadas
buscando o equilíbrio entre as partes.   
 
Renegociação 
Salienta-se que o momento exige
ponderação e esforço bilateral para
privilegiar a revisão contratual em
detrimento do fim da relação jurídica. Esta
mediação, por sua vez, poderá ser alcançada
de diversas maneiras: através da redução da
obrigação, dilação do prazo para seu
cumprimento, alteração do modo de
execução, ou até mesmo por meio da
suspensão temporária dos efeitos do
contrato durante a crise. Quando superada a
adversidade, as partes terão a chance de
plena retomada das obrigações contratuais, 
 
 
 



 
sempre através da conciliação, a fim de evitar
danos além daqueles inevitáveis.  De toda
forma, faz-se indispensável a análise
cuidadosa do caso concreto e das
disposições contratuais para se considerar a
caracterização de força maior, não havendo
soluções que possam ser aplicadas a toda e
qualquer situação. Alguns contratos, por
exemplo, exigem que o cenário de força
maior persista por um período pré-
determinado para que a outra parte possa
requerer a rescisão contratual.  No atual
cenário, é indispensável o diálogo entre as
partes, bem como a atuação cuidadosa dos
advogados que as assessoram, que possuem
oportunidade única para demonstrar
respeito a princípios basilares do
ordenamento jurídico brasileiro, como os
princípios da boa-fé e do equilíbrio
contratual.

 
Instituto Nacional da Propriedade
Industrial – INPI 
A pandemia de Covid-19 e as medidas de
isolamentos adotadas pelos governadores
levaram o INPI a adotar medidas específicas
tanto quanto aos prazos processuais quanto
ao funcionamento da autarquia. Quanto aos
prazos, foi publicada a Portaria nº 120, em 16
  de março de 2020, a qual determinou a
suspensão dos prazos nos processos
administrativos até 14 de abril de 2020. Em
seguida, a suspensão dos prazos foi
prorrogada até 30 de abril de 2020, por meio
da Portaria nº 161, publicada em 14 de abril
de 2020. Posteriormente, o INPI estendeu a
suspensão dos prazos até 15 de maio de
2020, por meio da Portaria nº 166, publicada
em 28 de abril de 2020. A suspensão dos
prazos   não   impede  o  protocolo dos  atos 
 

processuais.  necessários à proteção dos
direitos de propriedade industrial, uma vez
que os sistemas de protocolo eletrônico
estãofuncionando normalmente.    Ainda, a
suspensão dos prazos não significa a
interrupção das atividades da autarquia, uma
vez que foi determinado o teletrabalho dos
funcionários públicos. Nesse sentido, o INPI
proferiu 2.804 decisões de mérito em março
de 2020, número superior aos dois primeiros
meses de 2020, criando um cenário positivo
para a diminuição do back-log da análise dos
processos. Apenas os pedidos de vistas a
processos e demais providências
exclusivamente presenciais estão suspensas,
ainda sem previsão de retorno.
 
Protocolo de Madrid 
Em 02 de outubro de 2019, entrou em vigor
no Brasil o chamado Protocolo de Madri. Em
linhas gerais, o referido protocolo consiste em
um tratado internacional que possibilita o
pedido de registro de marca em diversos
países por meio de um único depósito.  Para
implementação do Protocolo de Madrid, o INPI
determinou alterações em seu sistema de
peticionamento eletrônico, passando a
comportar a cotitularidade em processos,
pedidos de registro em múltiplas classes e a
divisão de registros e pedidos de registro. Tais
providências seriam implementadas em 09 de
março de 2020. Entretanto, diante do cenário
de pandemia do Covid-19, foi necessário
postergar o prazo de implementação. A
Resolução nº 244, relativa à divisão de
registros e pedidos de registro, teve sua
vigência postergada para 14 de setembro de
2020. Já as Resoluções nº 245 e 248, que
dispõem sobre cotitularidade de pedidos e
sistema multiclasse, respectivamente, estão
com vigência suspensa até regulação por ato
próprio, sem data prevista pelo INPI.
 
 



 
Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD
Em linhas gerais, a Lei nº 13.709/2018 dispõe
sobre o tratamento de dados pessoais por
pessoas jurídicas, públicas ou privadas,
prevendo inclusive a aplicação de multas de
até R$ 50 milhões. A fiscalização do
cumprimento das determinações de
proteção de dados fica a cargo da Autoridade
Nacional de Proteção de Dados, órgão
público com criação prevista na Lei, mas
ainda inexistente.A LGPD estava prevista para
entrar em vigor em 14 de agosto de 2020.
Havia algumas iniciativas no sentido se
postergar a vigência da lei, que ganharam
força no cenário de paralização das
atividades empresariais em decorrência da
pandemia de Covid-19.  Assim, em 03 de abril
de 2020, o Senado aprovou o Projeto de Lei
nº 1.179/2020, que propõe a prorrogação da
vigência da LGPD. Quanto aos dispositivos da
lei que se referem à aplicação de
penalidades, a nova vigência proposta é de 1º
de agosto de 2021. Por outro lado, as demais
disposições da Lei, como os princípios e os
direitos dos titulares de dados, teria vigência
a partir de 1º de janeiro de 2021. O Projeto
de Lei ainda não foi submetido à Câmara dos
Deputados, o que provavelmente levará a
alterações no texto proposto. Pelo acima,
ainda não está decidida definitivamente a
prorrogação da LGPD.
 
Conselho Nacional de Auto-
Regulamentação Publicitária – CONAR
Em iniciativa inédita, o CONAR abriu
representação ética contra a Ambev e o
cantor sertanejo Gustavo Lima, em razão do
consumo de bebida alcoólica durante “lives”
divulgadas pelo artista em suas redes sociais
nas últimas  semanas.  Segundo  o CONAR, a 
 

live feriu os princípios fundamentais da
publicidade no segmento de bebidas
alcoólicas, que deve pregar um consumo
responsável por adultos e evitar que seja
centivado o consumo por crianças e
adolescentes.  As “lives” têm sido utilizadas
por artistas e influenciadores digitais no
período de isolamento social decorrente do
COVID-19 para divulgar trabalhos,
secomunicar com a base de fãs e, por vezes,
realizar ações publicitárias. A atitude do
CONAR sinaliza a preocupação com o
contéudo divulgado por meio das lives,
equiparando esse meio aos canais
tradicionais de difusão publicitária. • 
 
Licença compulsória de patentes.
A pandemia de Covid-19 despertou a
preocupação com a restrição de
medicamentos e insumos em decorrência do
monopólio temporário concedido por meio
de patentes. Assim, o direito de utilização
econômica exclusiva do conteúdo das
patentes seria relativizado diante do
interesse público do combate à doença.
Nesse sentido, foram propostos dois
Projetos de Lei na Câmara dos Deputados
para incluir a pandemia como possibilidade
de licenciamento compulsório. O Projeto de
Lei nº 1320/20 propõe que a licença
compulsória seja concedida
automaticamente pelo INPI em caso de
declaração de emergência de saúde pública
pela Organização Mundial de Saúde (OMS)
ou por autoridade nacional competente. O
referido projeto prevê que o titular da
patente seja remunerado pelo Poder Público
pela utilização do objeto patenteado,
durante todo o período de emergência.  
 
 



 
Há também o Projeto de Lei nº 1184/20, o
qual prevê a concessão de licença
compulsória em decorrência do estado de
emergência de saúde pública, previsto na Lei
13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que trata
das medidas de enfrentamento ao vírus.
Ambos os Projetos de Lei ainda aguardam
votação na Câmara dos Deputados.
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