
   

 
 

 

 

APLICANDO A FORÇA MAIOR NA CRISE DO CORONAVIRUS:  

ALGUMAS DICAS PRÁTICAS 
 

Designada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma Emergência de Saúde 

Pública de Interesse Internacional (PHEIC), a pandemia do COVID-19 em andamento 

continua tumultuando as cadeias de suprimentos, em uma escala sem precedentes. Os 

governos em todo o mundo estão cada vez mais impondo medidas rigorosas, afetando 

o movimento de pessoas e mercadorias para conter sua rápida disseminação, enquanto 

paralisações de fábricas, escassez de pessoal e restrições nas fronteiras lançam uma 

sombra pesada sobre as operações da cadeia de suprimentos. O efeito indireto sobre a 

capacidade das empresas de cumprir com suas obrigações contratuais levanta a questão 

de força maior – uma cláusula frequentemente usada em muitos contratos comerciais 

que pode justificar o atraso ou o não-cumprimento de suas obrigações na ocorrência de 

determinados eventos especificados. Algumas grandes empresas de logística já estão 

invocando cláusulas de força maior para que essas possam aliviá-las temporariamente 

de suas obrigações contratuais. 

 

Nos casos em que essa cláusula está presente, muita coisa gira em sua redação e no 

conjunto específico de circunstâncias em questão; não existe uma definição singular de 

força maior. No entanto, alguns princípios gerais tendem a se aplicar na análise: 
 

1.  O seu contrato contêm uma cláusula de força maior, e o COVID-19 podia desencadeá-la? 

 

No dia 25 de março de 2020, a CEVA Logistics divulgou uma declaração de força maior 

afirmando: “O vírus COVID-19 e as medidas de resposta a ele e necessárias, que estão 

sendo tomadas pelos governos, estão totalmente fora do controle da CEVA Logistics. 

Como eram imprevisíveis, eles se enquadram na definição de 'Força Maior' – cujos prin-

cípios são universalmente reconhecidos nos negócios e consagrados na lei ”.1 

 

Como mencionado acima, força maior é uma concepção legal que se refere amplamente 

à ocorrência de certos eventos pré-especificados que estão fora do controle das partes 

contratantes. Por exemplo, as condições comerciais padrão da CBFCA (Customs Brokers 

and Forwarders Council of Australia) citam especificamente uma lista de eventos de  

                                                             
1 CEVA Logistics, ‘Declaração de força maior diante da crise acarretada pelo COVID’, CEVA Lo-

gistics, 2020, https://ceva- production.scdn4.secure.raxcdn.com/sites/default/files/Commer-

cial%20Announcement%20- %20Force%20Majeure%20Statement.pdf (acessado no dia 29 de 

março de 2020) 

 
    



   

 
 

 

força maior no Artigo 21 (f)2. Uma frase comum frequentemente encontrada em tais 

cláusulas é "ato de Deus", referindo-se a desastres naturais e extraordinários, como 

inundações, furacões, tornados. É improvável que isso se estenda ao COVID-19. No en-

tanto, as cláusulas que referenciam especificamente eventos decorrentes de 'pande-

mia', 'epidemia' ou 'crise de saúde pública' provavelmente cobrirão o COVID-19. Ade-

mais, as cláusulas referentes à 'ação governamental' ou 'interrupção ou restrição do tra-

balho', conforme encontradas nas condições da CBFCA e da British International Freight  

Association (BIFA )3, também podem abranger ações tomadas pelos governos para con-

ter a propagação do vírus, como medidas de fechamento de fronteiras, bloqueio público 

ou quarentena. Além disso, muitas cláusulas de força maior fazem referência a disposi-

ções abrangentes que fazem referência a qualquer evento imprevisto fora do controle 

das partes que dificulta o desempenho. Por exemplo, o Artigo 4 das Regras do Modelo 

FIATA declara: 

 

“Se a qualquer momento o desempenho do Transitário for ou tornar-se suscetível de 

ser afetado por qualquer obstáculo ou risco de qualquer tipo... não resultante de qual-

quer falha ou negligência do Transitário e que não possa ser evitado pelo exercício de 

empreendimentos razoáveis, o Transitário poderá abandonar o transporte de mercado-

rias sob o respectivo contrato…”4 

 

Uma cláusula semelhante existe no Artigo 6.2 do Conhecimento de Embarque Multimo-

dal da FIATA, que exclui a responsabilidade do Transitário por perda, dano ou atraso não 

causado de forma alguma pela falha ou negligência do Transitário, nem de seus servido-

res ou agentes.5 

 

No caso de tais disposições abrangentes, pode ser que elas abranjam a pandemia do 

COVID-19, na medida em que seja encontrado um nexo de causalidade direto, que não 

envolva culpa ou negligência da parte que procura invocar a cláusula. Note-se que os 

tribunais tendem a errar no lado estrito da interpretação6, levando em consideração 

fatores como a intenção das partes durante a elaboração do contrato. Uma parte que  

 

 

 

                                                             
2 Termos e condições comerciais padrão da CBFCA, Art. 21(f) 
3 Vide Termos e Condições de Negociação da CBFCA, Art. 21 (f) (vii) e Condições Comerciais Padrão da 
BIFA (edição 2017), Art. 24(A) FIATA  
4 Normas do modelo FIATA para serviços de encaminhamento de fretes, art. 4 
5 Condições Padrão (1992) que regem o Conhecimento de Embarque de Transporte Multimodal da FI-

ATA, Art. 6.2 
6 .C.T. Chuah, Law of International Trade: Cross-Border Commercial Transactions, 4ª edição, Sweet & 
Maxwell, 2009, p. 85 



   

 
 

 

pretenda invocar uma cláusula de força maior deve, portanto, estar preparada para de-

monstrar que tais eventos e consequências estavam além de seu controle e que havia 

tomado medidas para mitigar os efeitos. 

 

Não obstante o acima exposto, também vale a pena considerar outras leis e normas 

aplicáveis que possam influenciar a interpretação e aplicabilidade de qualquer cláusula 

de força maior. Por exemplo, as condições comerciais locais padrão se aplicam entre as 

partes e o que elas cobrem? A jurisdição aplicável permite força maior nessas circuns-

tâncias? 

 

2. A operacionalidade deve ter se inviabilizado ou meramente impraticável? 

 

As cláusulas de força maior geralmente estipulam um certo padrão de desempenho para 

acionar a operação da cláusula, estabelecendo em todos os casos um vínculo causal di-

reto entre o evento acionador e a incapacidade de executar. Em alguns casos, será ne-

cessário que haja a "inviabilização". Outros podem exigir um padrão menor, como "im-

praticabilidade" ou, no caso das Regras do Modelo FIATA, apenas "afetação por qual-

quer obstáculo ou risco". Em geral, a menos que a cláusula indique especificamente o 

contrário, o precedente do caso indica que a operacionalidade deve ter se tornado fisica 

ou juridicamente inviável, em vez de simplesmente economicamente inviável ou incon-

veniente7. O fato de o encaminhamento do frete ter sido declarado um serviço essencial 

em muitas jurisdições também pode ser uma consideração potencial. Se aeroportos e 

portos marítimos continuarem abertos para cargas, pelo menos oficialmente, isso con-

tará como força maior? Vale ressaltar que o precedente sugere que, se houver modos 

alternativos de execução do contrato, a força maior poderá não se aplicar. Esse rigor é 

baseado na liberdade contratual e na presunção em favor da operacionalidade. 
 

Além disso, as partes devem anotar exatamente o que a cláusula dispensa no caso de 

um evento de força maior válido. Tal fato abrirá um precedente para a não-operaciona-

lidade, ou apenas à operacionalidade tardia, por exemplo? Proporcionará a uma em-

presa maior flexibilidade para adiar pagamentos? Ou, como costuma ocorrer com os 

contratos em que não é adequado cancelar-se o contrato, a cláusula prevê a renegocia-

ção desse? Por exemplo, no caso da CEVA Logistics, algumas das consequências da in-

vocação de força maior incluem a reserva do direito de “modificar todos ou parte de 

seus serviços, alterar seus procedimentos de trabalho e quaisquer taxas e preços previa-

mente acordados, visando a cobrança de sobretaxas...”8, em relação a todos os serviços 

da CEVA, incluindo frete aéreo, frete marítimo, frete terrestre, ferroviário, despachante  

                                                             
7 Chuah, p. 85, vide, por exemplo, Agrokor AG v Tradigrain SA [2001] 1 Lloyd’s Rep. 2497 
8 CEVA Logistics, ‘Declaração de força maior pela crise decorrente do COVID’ 
 



   

 
 

 

aduaneiro e logística de contratos. De igual modo, a declaração de força maior da DHL 

Global Forwarding permite que ela modifique seus serviços conforme necessário, à luz 

das circunstâncias prevalecentes. Esta última foi considerada uma medida protetiva, 

como parte de seu planejamento de continuidade comercial, caso a DHL se encontre 

sem capacidade disponível.9 

 

Além disso, quem é responsável pelos custos e encargos associados? Por exemplo, as 

Regras do modelo FIATA afirmam que, nesse caso: 

 

‘O Transitário terá direito à remuneração acordada nos termos do contrato e o Cliente 

pagará quaisquer custos adicionais resultantes das circunstâncias acima menciona-

das.’10 

 

Esses são fatores cruciais a serem considerados ao se tomar a decisão comercial de 

como lidar com os efeitos do COVID-19 no curso dos negócios. As empresas devem, por-

tanto, analisar cuidadosamente a cláusula para determinar exatamente o que está ex-

pressamente coberto. 

 

3. Requisitos para notificações 

 

Muitas cláusulas de força maior têm requisitos específicos que regem o momento e a 

forma do aviso de um evento acionador, a fim de acionar a operação da cláusula, e isso 

geralmente pode ser uma etapa crucial no sentido de se garantir a elegibilidade para 

invocar a força maior. Por exemplo, a notificação deve se dar por escrito? Deve ser for-

necida dentro de um certo número de dias após o evento acionador? As empresas de-

vem prestar muita atenção aos eventos ou circunstâncias que alegam na notificação, 

para garantir que ela cumpra os requisitos da cláusula. 
 

 

  

                                                             
9 Supply Chain Dive, ‘DHL Global Forwarding declara força maior, reservando-se o direito de modificar 

serviços’, Supply Chain Dive, 20 de março de 2020, https://www.supplychaindive.com/news/dhl-global-

forwarding-force-majeure-services-covid/574565/ (acessado no dia 29 de março de 2020) 
10 Normas do modelo FIATA para serviços de agenciamento de carga, Art. 4 
 

http://www.supplychaindive.com/news/dhl-global-forwarding-force-majeure-
http://www.supplychaindive.com/news/dhl-global-forwarding-force-majeure-


   

 
 

 

 

Conclusão 

 

As cláusulas de força maior, quando presentes em um determinado contrato, podem 

servir de salvador da pátria para algumas empresas que lidam com os efeitos do surto 

de coronavírus. No entanto, as empresas devem revisar seus contratos, juntamente com 

quaisquer outras leis e normas aplicáveis, minuciosamente, para determinar o escopo 

exato de tal cláusula, quando houver. Nesse sentido, vale lembrar que a maioria das 

associações comerciais e outros termos e condições padrão contêm uma cláusula pri-

mordial que declara que suas condições estarão sujeitas a outra legislação nacional e 

convenções internacionais aplicáveis, de forma obrigatória11. Dessa forma, convenções 

internacionais como as Normas de Haia Visby também podem ser aplicadas, depen-

dendo da jurisdição e das cláusulas contratuais presentes. 

 

Os tribunais adotam uma postura restrita à doutrina de força maior; por isso, é impor-

tante garantir que os contratos sejam estanques. As empresas devem estar preparadas 

para fornecer documentação e evidências apropriadas para demonstrar que tais even-

tos e consequências estavam além de seu controle e que tomaram medidas pertinentes 

nessas circunstâncias para mitigar seus efeitos. Agora é a hora de estar preparado e ga-

rantir que você tenha uma papelada abrangente. Buscar orientações jurídicas sólidas é 

fundamental. 

 

Ao mesmo tempo, as relações comerciais e a confiança ainda permanecem fundamen-

tais no mundo econômico competitivo de hoje. Antes de invocar uma cláusula de força 

maior, as empresas devem considerar minuciosamente suas consequências a partir de 

uma perspectiva comercial sólida, observando os impactos futuros que possam existir 

no relacionamento com seus parceiros. Ademais, vale a pena revisar a cobertura do se-

guro para determinar se a invocação de uma cláusula de força maior impediria uma em-

presa de buscar indenização posterior, por meio de uma reivindicação de interrupção 

comercial, devido ao COVID-19. 

 

Mesmo que um contrato não possua uma cláusula de força maior aplicável, as empresas 

também podem recorrer a outras disposições e doutrinas legais para determinar se po-

dem ser protegidas de outra maneira. Por exemplo, de acordo com a lei dos EUA, a seção  

 

                                                             
11 Vide, por exemplo, as Normas modelo FIATA para serviços de encaminhamento de frete, art. 20; Con-

dições Padrão (1992) que regem o Conhecimento de Embarque de Transporte Multimodal da FIATA, art. 

7; Condições Comerciais Padrão da BIFA, art. 2 (B); Termos e Condições de Negociação da CBFCA, Art. 2 

(B) 

 
 



   

 
 

 

2-615 do Código Comercial Uniforme protege um vendedor em caso de atraso na en-

trega ou na impraticabilidade da entrega’12. Além disso, as empresas podem considerar 

o uso da doutrina da frustração como uma rota alternativa para aliviá-las de suas obri-

gações contratuais. Um obstáculo mais difícil, a frustração ocorre quando a operaciona-

lidade é inviabilizada por circunstâncias extraordinárias e imprevisíveis, não causadas 

por culpa das partes1313. Isso raramente é permitido pelos tribunais, no entanto, e é 

menos provável que produza os resultados pretendidos. Assim, é provável que as cláu-

sulas de força maior sejam fundamentais. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO LEGAL 

 

A FIATA e a ACTC não se responsabilizam por qualquer ato, omissão ou consequência que ocorra 

ou ocorra como resultado de qualquer pessoa que confie ou aja em consequência das informa-

ções contidas neste material. As informações contidas neste documento destinam-se apenas a 

fornecer orientação e assistência gerais e não devem ser interpretadas como aconselhamento 

jurídico em relação a qualquer situação específica. Este documento não cria ou constitui um 

relacionamento advogado-cliente entre o leitor, a ACTC e a FIATA, qualquer um de seus funcio-

nários ou qualquer outra pessoa associada à FIATA ou ACTC. Ninguém deve confiar no conteúdo 

deste material sem antes obter essa orientação profissional especializada. 

 

A ACTC dispõe aos seus associados consultoria jurídica especializada, gratuita. 

Contato: actc@sindicomis.com.br 

 

Na qualidade de representante oficial da FIATA no Brasil, os associados ACTC também podem 

valer-se do benefício da Corte Arbitral Internacional da FIATA.  

Mais informações: gabriela.actc@sindicomis.com.br 

Contato: 11 3255-2599 

                                                             
12 U.C.C. § 2-615 
13 Chuah, p. 79 
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