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CONTRATOS E OBRIGAÇÕES 
NO CENÁRIO DE CRISES: 

ESFORÇOS MÚTUOS PARA 
REDUÇÃO DE DANOS

COVID-19



O Escritório Santos Perego & Nunes da Cunha, seguindo a tradição de estar em absoluta sintonia 

com o que acontece no Brasil e no mundo e atento à situação de calamidade pública causada pela 

pandemia decorrente da propagação do vírus COVID-19, oferece a seus clientes e outros interessados 

medidas alternativas de enfrentamento da crise, em especial no que diz respeito ao cumprimento das 

obrigações contraídas. 

Embora ninguém duvide das consequências nefastas de uma crise de tamanha dimensão, que tem 

potencial catastró�co e invariavelmente causará impactos econômicos, comerciais e sociais que 

atingirão todos os setores da sociedade, o Escritório Santos Perego & Nunes da Cunha acredita que a 

adoção de ações que possibilitem a manutenção de contratos e prevenção de futuros con�itos pode 

reduzir sobremaneira os danos causados.

Ao contrário do que se possa imaginar num primeiro momento, o rompimento das relações 

contratuais não é a melhor alternativa, seja porque instaura uma crise jurídica entre os contratantes, o 

que poderá resultar no rompimento de uma relação com vantagens mútuas, seja porque afeta direta-

mente terceiros que não fazem parte da relação jurídica primária, tais como funcionários e prestadores 

de serviços. 

O inadimplemento absoluto e a mora, do mesmo modo, também não se apresentam como opções 

vantajosas, mormente pelas sanções contratuais que geralmente resultarão na imposição de multas e 

juros, cuja consequência maior, nesse momento, é o agravamento de uma situação já deliciada. Além 

disso, o não cumprimento das obrigações, ou o cumprimento defeituoso, reduzem o grau de con�ança 

que deve pautar as relações entre os contratantes.

A melhor solução em momentos de crises de âmbito universal é o esforço conjunto, caracterizado, 

no plano das obrigações, pela boa-fé objetiva, razoabilidade, equilíbrio contratual e cessão mútua de 

vantagens. O litígio, por ser forma de enfrentamento e, por vezes, altamente dispendioso, deve ser 

evitado. A situação demonstra ser fundamental a assistência jurídica de pro�ssionais sérios, habilidosos 

e sensíveis ao momento vivenciado pelo país. 

Diante desse cenário e das necessidades impostas pelo momento emerge-se o Escritório Santos 

Perego & Nunes da Cunha, que se apresenta como prestador de serviços jurídicos especializados à 

prevenção de con�itos e soluções alternativas ao litígio judicial, oferecendo a seus clientes e demais 

interessados uma gama de opções que não apenas os auxiliarão para que cumpram e façam cumprir as 

obrigações contraídas, mas também os proporcionarão a continuidade de sua atividade comercial.

Em caso de dúvidas, nos colocamos à disposição para, por intermédio de meios telemáticos, 

apresentar consultoria e, por consequência, caminhos que podem atenuar os impactos nas relações 

obrigacionais e comerciais. 

Entre em contato conosco.

A nossa equipe está à disposição para atendê-los.
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