
 A ICC lançou em março novas Cláusulas de Força Maior e Hardship, junto com um guia
de orientações gerais sobre o uso da cláusula de força maior neste contexto.
Há discussão se a pandemia, apenas, seria capaz de justificar a quebra de obrigações
contratuais. 
O sistema jurídico brasileiro prevê alguns remédios distintos para tratar de fatos
supervenientes à execução do contrato. O artigo 317 do Código Civil, por exemplo,
trata da onerosidade excessiva, ao passo que o artigo 393 abarca o conceito de força
maior e caso fortuito. Por esta razão, os julgadores devem se atentar ao caso concreto,
a fim de que lhe seja aplicada corretamente a moldura prevista pelo ordenamento;
Direito comparado: nem todos os ordenamentos jurídicos protegem o jurisdicionado,
por exemplo, da força maior e da onerosidade excessiva. A Inglaterra não tem uma
definição legal de força maior, mas é possível que as partes negociem o seu escopo.
Naquele País, aplica-se a doutrina da frustração, ou seja, quando a premissa
fundamental do contrato;
Não raro, empresas de setores importantes da economia celebram contratos bem
singelos para operacionalizar negócios vultosos, a exemplo do setor imobiliário. Estes
casos exigirão uma análise ainda mais cuidadosa do julgador e do próprio advogado;
O Judiciário brasileiro ainda aplica de forma muito tímida a ideia do consequencialismo
jurídico. Assim, a negociação e a conciliação podem assumir um papel fundamental, já
que são capazes de adequar as soluções jurídicas caso a caso, limitando-as às partes. 

 

AS CLÁUSULAS DE FORÇA MAIOR
EM UM CENÁRIO DE COVID-19

 

 

 
      O futuro dos contratos comerciais e o uso de cláusulas de força maior foi o
tema do primeiro Webinar, que contou a participação dos advogados Leonardo
Morato e Mauro Pedroso, ambos sócios do escritório Tauil & Chequer
Advogados Associado a Mayer Brown, além de Gustavo Kloh, professor da FGV
Direito Rio e sócio de Navarro, Botelho, Nahon e Kloh Advogados. O debate foi
moderado pela advogada Fabiane Verçosa, co-presidente da Comissão de Direito
e Prática Comercial da ICC Brasil, professora da FGV Direito Rio e sócia do escritório
Carvalho, Machado e Timm Advogados.

Principais destaques:

Assista o webinar na íntegra aqui.
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