


IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO DIREITO: DIÁLOGOS, REFLEXÕES E PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS - VOLUME II

PÁGINA 496

NOTAS SOBRE A IMPOSSIBILIDADE 
TEMPORÁRIA NO CÓDIGO CIVIL

Sumário: 1 Introdução; 2 A impossibilidade superveniente como espécie das perturbações da prestação; 2.1 Impossibilidade 
superveniente; 2.2 Critérios para a configuração da impossibilidade superveniente temporária; 3 Eficácias; 3.1 Ausência de mora; 
3.2 O não transcurso da prescrição; 4. Conclusão; Referências.

Judith Martins-Costa
Livre-Docente e Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo. Professora de Direito 
Civil na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Presidente 
do Instituto de Estudos Culturalistas. Membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. 
Parecerista e Árbitra (ICC, CCBC, CMA-CIESP, FGV, CAMARB). Advogada.

A Autora agradece o convite feito para integrar essa 
coletânea de estudos. Agradece, igualmente, a Giovana 
Benetti, Rafael Xavier e a Pietro Weber pela revisão do texto, 
e a Luca Gianotti e Giordano Loureiro pela pesquisa.



NOTAS SOBRE A IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA NO CÓDIGO CIVIL
Judith Martins-Costa

IMPACTOS DO CORONAVÍRUS NO DIREITO: DIÁLOGOS, REFLEXÕES E PERSPECTIVAS CONTEMPORÂNEAS - VOLUME II

PÁGINA 497

1 INTRODUÇÃO

O Código Civil brasileiro não dispõe de artigo análogo ao 1.2561 do Código Civil 
italiano ou ao 7922 português, que reconhecem e disciplinam a figura da impossibilidade 
temporária da prestação. No entanto, os Tribunais têm dado corpo a essa figura, delineando 
os seus contornos, é dizer, seus requisitos e sua eficácia. Recentemente, o Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais3 suspendeu os efeitos de obrigações principais de contrato de locação 
comercial4 porque, embora um incêndio tivesse devastado consideravelmente o imóvel 
locado (não estando o imóvel, portanto, em “estado de servir ao uso a que se destina5”), o 
locatário demonstrou interesse na continuidade do contrato de locação, uma vez feitos os 
reparos necessários no imóvel6. 

Esse é um exemplo, dos muitos que se colhem na jurisprudência, de caso em que uma 
prestação não pode ser cumprida (no exemplo, o locador estava impossibilitado de ceder 
ao locatário a posse, o uso e o gozo, ao fim a que se destinava, de um imóvel praticamente 
inexistente, sendo essa a sua obrigação principal decorrente do contrato), mas o impedimento 
é temporário, isto é: a prestação não pode ser cumprida apenas temporariamente. Cessada 
a situação de impossibilidade de prestar (no caso acima mencionado, pela reconstrução 
do imóvel e a possibilidade de seu retorno a servir aos fins aos quais destinado), a relação 
obrigacional retomará o seu curso. Então, não se terá produzido o efeito extintivo e liberatório, 
como é próprio da espécie – impossibilidade superveniente de prestar não imputável ao 
devedor –, nem o efeito extintivo e indenizatório, que seria gerado se a causa da impossibilidade 
fosse imputável, por culpa, ao devedor.

Não apenas assim ocorre, a crer em muitas decisões judiciais, quando a causa é física, 
ou natural, como no exemplo da destruição de um imóvel pelo fogo. A pandemia decorrente 

1 Código Civil italiano, in verbis: “Art. 1256. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea. L’obbligazione si estingue quando, per una causa non 
imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.; Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile 
del ritardo nell’adempimento. Tuttavia, l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla 
natura dell’oggetto il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla”.
2 Código Civil Português, in verbis: “Art. 792º (Impossibilidade temporária) 1. Se a impossibilidade for temporária, o devedor não responde pela mora 
no cumprimento. 2. A impossibilidade só se considera temporária enquanto, atenta a finalidade da obrigação, se mantiver o interesse do credor”.
3 MINAS GERAIS. TJMG. Ap. Cív. 1.0702.13.042250-5/001. 10ª Câmara Cível. Rel. Des. Maurício Pinto Ferreira. J. em 02.07.2019, assim ementada: 
“Apelação cível - ação de indenização - contrato de locação - incêndio - cumprimento das obrigações - impossibilidade temporária - suspensão do 
contrato - dever de reparação - causa - caso fortuito ou força maior - indenização indevida - descumprimento contratual - perdas e danos - aquisição 
de novo ponto comercial - indenização devida - dano moral - não demonstração - meros aborrecimentos - ônus da sucumbência. - O caso fortuito 
ou a força maior que impossibilite, apenas temporariamente, o cumprimento das obrigações de um contrato, acarreta a suspensão dos contratos, não 
a sua extinção. - O locador deve manter a coisa alugada no estado de servir ao uso a que foi contratado, conforme disposto no art. 566, I, do Código 
Civil. Tendo sido descumprida a obrigação, responde pelas perdas e danos devidamente comprovadas, nos termos do art. 389, do Código Civil. - Se o 
descumprimento contratual não se deu por ato de um dos contratantes, mas sim por fato alheio à sua vontade, caracterizado como caso fortuito ou de 
força maior, ele não responde pelos prejuízos (CC, art. 393)”.
4 Código Civil, art. 565. “Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e o gozo de coisa não 
fungível, mediante certa retribuição”.
5 Lei 8.245/91, art, 22, I, in fine.
6 Retenha-se, do aresto acima mencionado, ainda as seguintes razões: “Assim, primeiramente, cumpre estabelecer se o incêndio ocorrido na loja 
objeto do contrato de locação entre as partes ocasionou a suspensão do contrato, tal como alegado pelo autor/apelante ou a sua extinção, tal como 
alegado pelo réu/apelado. [...]Também não se tem, no caso, a resolução do contrato em razão do sinistro ocorrido no imóvel, conforme pretende o 
apelado, pois a rescisão se dá quando há a impossibilidade definitiva de cumprimento da obrigação, em decorrência de caso fortuito ou força maior. 
Ora, conforme se depreende das provas dos autos, neste caso não havia a impossibilidade definitiva para o cumprimento do contrato de locação, já 
que a impossibilidade era temporária, perdurando tão somente até que o locador providenciasse a reforma do imóvel [ ...]. Portanto, em razão de caso 
fortuito ou de força maior que impossibilite, temporariamente, o cumprimento das obrigações de um contrato tem-se a suspensão das obrigações, não 
a sua extinção”. (Destaquei).
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7 ASCENSÃO, José de Oliveira. Introdução à Ciência do Direito. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p.417.
8 A pandemia começou, de fato, meses antes, em Wuhan, na China, mas só foi reconhecida como tal pela OMS na data acima indicada.
9 A expressão “perturbações na prestação”, de cunho doutrinário, foi evidenciada pela reforma do Código Civil alemão de 2001/2002 que consagrou a 
ideia de um “Direito das Perturbações da Prestação” (Recht der Leistungsstörungen), sistematizando, pelo recurso a essa ideia, todas as figuras (algumas 
até então não codificadas) que vêm alterar o curso regular de uma prestação desde o seu nascimento até a sua extinção pelo seu fim natural, que é o 
adimplemento satisfatório. A reforma alemão incluiu na rubrica “Direito das Perturbações da Prestação” a violação a deveres, incluindo mora, violação 
positiva do contrato, culpa in contrahendo e a impossibilidade de prestar. Embora seja questão de método não fazer, nunca, o transplante acrítico do que se 
verifica em outros sistemas, desatendendo aos dados de base dos sistemas em exame, parece perfeitamente adequado aproveitar a ideia de “perturbações 
da prestação” para melhor discernir alguns institutos que nos Direitos brasileiro e português têm similar função, qual seja, a de responder à questão de 
saber qual o destino da prestação “cuando una pretensión no se cumple oportunamente y tampoco se realiza una subrogación en el cumplimiento (…), se 
habla de una interrupción de la prestación.” (MEDICUS, Dieter. Tratado de las relaciones obligacionales. v. I. Tradução espanhola de Ángel Martínez Sarrion. 
Barcelona: Bosch, 1995, p.143). Sobre o tema, escreveu-se em MARTINS-COSTA, Judith; COSTA E SILVA, Paula. Crise e perturbações no cumprimento da 
prestação. São Paulo: Quartier Latin, 2020, § 7 e ss.
10 O inadimplemento apresenta como espécies o inadimplemento relativo, cujo efeito é a mora, o inadimplemento absoluto, ou definitivo, e violação 
positiva do crédito. Sobre essas noções e o conteúdo da relação jurídica obrigacional, escreveu-se em: MARTINS-COSTA, Judith. Comentários ao novo 
Código Civil. vol. V, Tomo II, 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p.125 ss. e a bibliografia citada.

do vírus Sars-CoV-2 trouxe ao conhecimento geral casos de impossibilidade superveniente 
temporária e não imputável ao devedor por causa jurídica, como quando academias de 
ginástica, escolas, estabelecimentos públicos, universidades, casas de espetáculos, museus 
– e, modo geral, todos os estabelecimentos destinados a reunir pessoas – fecharam suas 
portas temporariamente, por determinação de autoridades públicas, a fim de evitar a maior 
propagação do vírus. Assim também certas atividades como, exemplificativamente, o 
transporte escolar, tornado inútil enquanto as escolas permanecem fechadas. A prestação 
de serviços ao público ficou impossibilitada não por culpa do devedor da prestação, nem 
do credor, mas por um obstáculo invencível de ordem jurídica. Porém, segundo se espera, a 
situação de impossibilidade de prestar terá fim, quer por uma diversa medida administrativa, 
quer pela disponibilização da tão aguardada vacina contra o vírus, viabilizando, ainda, a 
continuidade e cumprimento da prestação, com satisfação ao credor.

Como a realidade está sempre a testar o sistema jurídico, quer para mostrar suas 
falhas, quer para apontar às possibilidades técnicas de sua superação, certo é que a 
pandemia da Covid-19 veio mostrar que, neste ponto, o Código contém lacuna de previsão, 
a saber: quando falha a previsão de um caso que deve ser juridicamente regulado7. Em face 
da realidade que se apresenta aos nossos olhos desde o mês de março de 2020, quando 
a Organização Mundial da Saúde reconheceu o estado de pandemia8, não há dúvidas de 
terem se configurado muitos casos de impossibilidade temporária de prestar não imputáveis 
a quaisquer dos sujeitos da relação obrigacional. 

Como tratar essas situações? Por meio de qual fundamento, e de quais critérios? 
Reconhecendo-se a hipótese de impossibilidade temporária, quais os efeitos devem 
considerar-se ligados à figura?

Estas são as questões que suscitam essas notas, por intermédio das quais enfocarei, 
primeiramente, os critérios a reger a impossibilidade temporária, superveniente e não imputável 
a qualquer das partes (Primeira Parte), cuidando, depois, da eficácia (Segunda Parte). 

2 A IMPOSSIBILIDADE SUPERVENIENTE NÃO IMPUTÁVEL AO LESADO COMO ESPÉCIE DE PERTURBAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO

O Código Civil brasileiro apresenta um conjunto de regras distribuídas ao longo de 
diversos títulos para lidar com todas as situações em que a prestação não foi corretamente 
cumprida, ou não pode, ou não deve ser realizada pelo devedor, isto é, situações de 
perturbação da prestação9. Para além do inadimplemento10, regrado de forma mais ou menos 
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11 A impossibilidade originária, também dita impossibilidade inicial, não será objeto deste artigo. Diga-se apenas, tratar-se de outra figura, situada em outro 
plano (o da validade) e obediente a um diverso regime jurídico, especificamente ligado à validade do negócio jurídico (art. 104, II). Essa disciplina não 
faz parte do regime de perturbações das prestações, uma vez que a obrigação sequer nasceu. O marco entre a impossibilidade inicial e superveniente é a 
celebração do negócio (vide PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de direito privado. Tomo XXV. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1958, § 
3.056 e ss; e PIRES, Catarina Monteiro. Impossibilidade da prestação. Coimbra: Almedina, 2018, p.214).
12 Da produção doutrinária a respeito, menciona-se os estudos clássicos de MEDEIROS DA FONSECA, Arnoldo. Caso fortuito e teoria da imprevisão. 
3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958 e de PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XXV. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1958, § 3.056 ss. Abordou-se recentemente o tema em MARTINS-COSTA, Judith; COSTA E SILVA, Paula. Crise e perturbações no cumprimento 
da prestação. São Paulo: Quartier Latin, 2020, § 19 e ss.; ainda em: MARTINS-COSTA, Judith. Impossibilidade de prestar e a excessiva onerosidade 
superveniente na relação entre shopping center e seus lojistas. In: CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Fernando (Orgs.). Impactos jurídicos e econômicos da 
Covid-19. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, p.75-110; e MARTINS-COSTA, Judith; HAICAL, Gustavo. Alteração da relação obrigacional estabelecida 
em acordos societários por impossibilidade superveniente não imputável às partes contratantes em virtude do desaparecimento de sua finalidade (Parecer). 
Revista de Direito Civil Contemporâneo, v. 18, 2019, p.371-404.
13 É significativo que doutrina e jurisprudência posteriores à decretação da pandemia da Covid-19 tenham centrado atenção exclusivamente na hipótese 
de caso fortuito ou força maior, ou, por vezes, no fato do príncipe, que é uma das manifestações da impossibilidade superveniente não imputável no Direito 
Público. Assim, exemplificativamente, PETEFFI DA SILVA, Rafael. Caso fortuito ou de força maior: elementos estruturantes e aplicabilidade em tempos de 
Covid 19; ainda: LEONARDO, Rodrigo Xavier; RODRIGUES JR., Otávio Luiz. O regime jurídico transitório no direito dos contratos sob o contexto da pandemia 
de 2020 (prescrição, decadência caso fortuito e revisão contratual). Ambos em: CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Fernando (Orgs.). Impactos jurídicos e 
econômicos da Covid-19. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020, respectivamente p.63-74 e p.111-136.
14 BGB, § 275.
15 Código Civil Português, art. 790 e ss.
16 V.g., COELHO DA ROCHA, Manuel António. Instituições do direito civil portuguez. Tomo I. 3. ed. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1852, § 169.

sistemática nos artigos 389-420 do Código Civil, existem regras com caráter geral na disciplina 
das modalidades das obrigações (artigos 234-235, 238-240, 245-246, 248, 250, etc.), e na 
parte geral dos contratos (artigos 478-480) que formam um sistema amplo composto pelas 
figuras do inadimplemento, da impossibilidade superveniente de prestar e da onerosidade 
excessiva, as três figuras privilegiadas pela Lei para lidar com os eventuais percalços pelos 
quais a relação obrigacional pode passar em sua marcha na direção do seu fim, qual seja, 
o cumprimento satisfatório aos interesses do credor. Outras figuras, como, e.g, as exceções 
sinalagmáticas e a vedação ao exercício jurídico abusivo completam, no sistema do Código 
Civil, os meios de enfrentamento das perturbações da prestação. Cabe referir com maior 
vagar a impossibilidade superveniente da prestação. 

2.1 A impossibilidade superveniente
 
Diante do variado cardápio de soluções legais está a impossibilidade superveniente 

da prestação11, que é, das hipóteses de perturbação da prestação, aquela dotada do regime 
mais fragmentário e a que menos despertou interesse da doutrina12, frequentemente gerando 
algumas confusões, ora com a figura do inadimplemento, ora com a figura da excessiva 
onerosidade superveniente, ora restando reduzida a uma de suas manifestações, consistente 
no caso fortuito ou força maior13.

Diz-se fragmentário esse regime porque seu idealizador, Teixeira de Freitas, decidiu, no 
Esboço, atar um regime de riscos específico a cada uma das modalidades das obrigações 
(dar, restituir, fazer, não fazer), ao invés de traçar um regime centralizado como, quarenta anos 
depois, cuidou de fazer o legislador alemão14 seguido, mais tarde, pela Lei Civil portuguesa15. 
A solução encontrada por Teixeira de Freitas colocava-se em um grau de abstração maior do 
que a aventada pela doutrina portuguesa de então. Essa lidava com o paradigma da perda 
da coisa a ser entregue16, mas destoou significativamente do sistema proposto pelo Code 
Civil, fiel às raízes romanas, apenas definindo caso fortuito e força maior como hipótese de 
exclusão de responsabilidade pelo inadimplemento. Inovadora e criativamente, Teixeira de 
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17 TEIXEIRA DE FREITAS, Augusto. Código Civil. Esboço. v. II. Consultado na edição publicada pelo Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Rio de 
Janeiro, 1952, p.355-356. A observação é feita ao art. 903, que versa o problema da perda da coisa na obrigação de dar. 
18 PIRES, Catarina Monteiro. Contratos I: perturbações na execução. Coimbra: Almedina, 2019, p.14.
19 Sobre as tensões ao redor do conceito moderno de prestação, MARTINS-COSTA, Judith; COSTA E SILVA, Paula. Crise e perturbações no cumprimento 
da prestação. São Paulo: Quartier Latin, 2020, § 7 e ss., e a bibliografia indicada.
20 Acerca das semelhanças e diferenças entre o inadimplemento e a impossibilidade, remete-se o leitor ao que se escreveu em MARTINS-COSTA, 
Judith; COSTA E SILVA, Paula. Crise e perturbações no cumprimento da prestação. São Paulo: Quartier Latin, 2020, § 20, e a bibliografia indicada.
21 Não se deve confundir “culpável” com “imputável”. Culpa é fator de imputação, e não a imputação em si. É, pois – assim como o são o risco e a 
garantia – o critério que se adota para imputar a responsabilidade de algum evento a algum sujeito.
22 Por esta razão, penso dever ser evitada a designação da impossibilidade como “inadimplemento fortuito” utilizada por um grande doutrinador como 
GOMES, Orlando. Obrigações. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p.173 e ss.

Freitas decidiu expandir a disciplina casuística para todas as modalidades das obrigações, 
justificando a proposição como “consequências naturais da inovação que tenho feito”17. Entre 
nós, essa forma de regrar os riscos relacionados às prestações fez fortuna, sendo adotada 
pelos projetos subsequentes e por ambos os Códigos Civis, o de 1916 e o de 2002.

Partindo do que há de comum a todos regimes, a impossibilidade superveniente é 
o evento posterior à formação do negócio – quer seja de ordem natural, ou física, quer seja 
de ordem jurídica – que impede a realização da prestação pelo devedor, obstaculizando, 
assim, a satisfação do credor. “A impossibilidade da prestação contratual”, define Catarina 
Monteiro Pires, “ocorre quando a atividade de prestar não é realizável ou quando o resultado 
que se pretendia atingir com a prestação não é alcançável”18. A correta apreensão dessa 
figura liga-se com a noção de prestação. Essa não é considerada apenas como atividade 
devida por parte do devedor, mas, igualmente, como ato finalístico de satisfação do interesse 
do credor19. Há, pois, impossibilidade superveniente, toda vez que, após a celebração do 
negócio, a satisfação da prestação devida é impedida por razão de ordem física ou jurídica. 

Porém, a impossibilidade superveniente divide-se em duas grandes espécies: aquela 
que é imputável – isto é, atribuível – ao devedor e a que não lhe é imputável. Quando a 
impossibilidade for imputável ao devedor, a Lei Civil exige (artigos 234 a 236; 238 a 241; 
248; 250, a contrario) que essa atribuição seja feita pela culpa, sendo esse, pois, o fator de 
imputação escolhido pela Lei. Nesse caso, o vínculo se extingue, mas não há o efeito liberatório 
ao devedor, pois a esse será atribuída a responsabilidade, nascendo-lhe, consequentemente, 
o dever de indenizar o credor pela não satisfação da prestação. Já não há o dever de prestar, 
mas há o de indenizar20. 

Se a impossibilidade for não imputável, há, para além da liberação do vínculo, a 
liberação do devedor sem atribuição de responsabilidade (e, consequentemente, do seu 
efeito, que é o dever de indenizar) ao devedor. Sua eficácia é precisamente excluir o dever 
de prestar21, liberando as partes do vínculo, o qual resta extinto. Esta é a razão pela qual 
tratar a impossibilidade superveniente não imputável como mera hipótese de exclusão da 
responsabilidade pelo inadimplemento, como o Código Civil faz no art. 393, não parece ser 
suficiente para explicar seu regime, uma vez que a própria relação obrigacional se extingue 
comprovado o impedimento, como está na primeira parte dos artigos 234; 240; 248; e 250 
do Código Civil e, ainda, no art. 238 255, segunda parte, e 256. Não seria lógico falar-se 
em inadimplemento, pois não há como adimplir ou deixar de cumprir um dever que não 
existe mais. O emprego da terminologia é de rigor, pois, no Direito, as palavras têm eficácia: 
dizer-se que uma obrigação foi inadimplida gera efeitos diversos dos que estão vinculados 
à afirmação segundo a qual a obrigação não foi cumprida porque se impossibilitou, sem 
culpa do devedor22.
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23 O tema vem tratado em MARTINS-COSTA, Judith; COSTA E SILVA, Paula. Crise e perturbações no cumprimento da prestação. São Paulo: Quartier 
Latin, 2020, § 22.
24 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XXII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, § 2.709, 2.
25 ALMEIDA COSTA, Mário Julio. Direito das Obrigações. 12. ed. Coimbra: Almedina, 2010, p. 151-153. No léxico ponteano, a noção de “objeto 
direto” da obrigação corresponde a noção de prestação, e “objeto indireto” da obrigação refere-se à coisa ou ao fato a ser prestado (vide: PONTES 
DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XXII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, § 2.708, 1). Os “dois mundos” se tocam, 
bastando pensar, em singelo exemplo, na tradição de um cavalo, objeto indireto que não se pode prestar por partes. Inversamente, poderá o objeto 
indireto ser divisível no mundo dos fatos, mas as partes o considerarem – como objeto direto da obrigação – não divisível, como, por exemplo, as 
peças componentes do motor de um automóvel: o adimplemento estará na entrega do motor, e não, separadamente, das várias peças que o compõem.
26 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XXII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, § 2.708, 2.
27 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XXII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, § 2.708, 7. 

2.2 Espécies de impossibilidade superveniente não imputável e configuração da impossibilidade 
temporária

Delimitado o campo da impossibilidade superveniente não imputável, chegamos às 
suas espécies23, a alcançar por via de distinções entre pares: assim, a impossibilidade total e 
parcial; a objetiva e a subjetiva; a absoluta e a relativa; e a definitiva e a temporária. Como as 
noções são jurídicas, e não naturalistas, é preciso redobrada atenção.

Para chegar-se à distinção entre impossibilidade total e parcial, é preciso ter em mente 
a noção de divisibilidade das obrigações. Segundo a regra do art. 258 do Código Civil, a 
“obrigação é indivisível quando a prestação tem por objeto uma coisa ou um fato não suscetíveis 
de divisão, por sua natureza, por motivo de ordem econômica, ou dada a razão determinante 
do negócio jurídico”. Conquanto não sejam superpostos os conceitos jurídico e naturalista 
de divisibilidade ou indivisibilidade, certo é que, para concluir pela divisibilidade ou não de 
uma obrigação, o intérprete não pode nem se encerrar no mundo fático, nem para ele fechar 
os olhos. Como alertou Pontes de Miranda, é necessário fitar os dois mundos, descendo a 
escala para perpassar, primeiro, no mundo jurídico e, depois, no mundo dos fatos24. 

Dito de outro modo: cabe distinguir entre o objeto direto da obrigação (a conduta: o dar, 
fazer ou não fazer, isto é, o prestar, ou mais precisamente, a prestação) e o objeto indireto da 
obrigação (a coisa ou o fato sobre o qual incide o prestar). Em determinados casos, a natureza 
indivisível do objeto indireto, enquanto dado do mundo fático, pode conduzir à indivisibilidade 
do objeto direto, noção do mundo jurídico25. Consequentemente, se o objeto (direto) da 
obrigação é a prestação, e não a coisa ou o fato a ser prestado primeiramente (objeto indireto 
da obrigação), é pela análise da prestação, que se poderá afirmar ser determinada obrigação 
divisível ou não.

Adotado esse critério, fácil é perceber que divisível “é obrigação que se pode cumprir 
em partes, obrigação que não se divide a si mesma mas permite que o seu adimplemento se 
divida.”26 Se em determinada relação jurídica obrigacional o adimplemento pode ser fracionado, 
até que se alcance a satisfação total do credor –, porque a cada parte da prestação recebida 
pelo credor gera a sua satisfação parcial –, a prestação é divisível, e, por consequência, assim 
o é a obrigação. Portanto, o segundo elemento a caracterizar a divisibilidade da obrigação é a 
possibilidade de satisfação do credor quanto à parte adimplida da prestação. Diversamente, 
se o adimplemento parcial da obrigação não tem a virtualidade de gerar satisfação ao credor, 
a obrigação é indivisível27.

Cabe ainda considerar a regra do art. 314 do Código Civil, segundo a qual, “[a]inda 
que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, 
nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou”. Trata-se de regra dispositiva, 
como claramente indica a sua parte final (“se assim não se ajustou”). Pode, portanto, ser 
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28 ASSIS, Araken de. Resolução do Contrato por Inadimplemento. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.158.
29 ASSIS, Araken de. Resolução do Contrato por Inadimplemento. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p.158, termos em itálico no original.
30 ASSIS, Araken de. Resolução do Contrato por Inadimplemento. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p.159.
31 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo III. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, § 296, 4.
32 Inaplicável nesses casos o art. 249, que funciona como uma punição à mora e ao incumprimento imputável da obrigação.

afastada por declaração de vontade dos contratantes, manifestada pelas formas expressa, 
tácita, por seu comportamento concludente, ou pelo silêncio circunstanciado (Código Civil, 
art. 111), e, ainda, se ao caso incidir regra jurídica cogente. Nesses casos, passa a imperar a 
divisibilidade da obrigação. 

Se, conjugados todos esses dispositivos, a obrigação puder ser cumprida por partes, 
com satisfação do interesse do credor, e sobrevir impossibilidade que não atinja o todo, haverá, 
então, hipótese de impossibilidade parcial. Seria o caso exemplificado por Araken de Assis, da 
“sociedade ‘X’ [que] se obrigou a entregar à empresa de banco ‘Y’ doze centrais telefônicas e 
cento e vinte aparelhos, deixando, todavia de prestar os últimos, porque tecnicamente inviável 
seu fabrico”28. Observa-se, desde logo, a divisibilidade da prestação. 

“É possível, ademais, que a parcela cumprida seja útil ao parceiro, visto existirem 
aparelhos harmonizáveis no mercado; por outro lado, o inadimplemento verificado se revela 
absoluto nesta parte, pois a sociedade ‘X’ nunca cumprirá a prestação a contento”, diz 
ainda Assis, que complementa: “Em vez de aniquilar a totalidade do programa traçado 
no contrato, o espírito atento dos juristas acolheu a hipótese de fazê-lo parcialmente, 
preservando o equilíbrio prestacional infenso ao descumprimento”29. Nesse caso, aduz, “o 
contrato se considerará repartido em tantas partes quantas prestações recíprocas puderem 
ser isoladas no programa contratual”30. Ao mesmo resultado chegara Pontes de Miranda, 
embora afastando a aplicação analógica do princípio hoje inscrito no art. 184 do Código 
Civil, alertando, porém, à noção de separabilidade31. 

Já se vê, portanto, ser ponto central ao adequado deslinde da quaestio a noção jurídica 
de divisibilidade: quando a impossibilidade atinge apenas parte separável da prestação, a 
suspensão ou extinção típica da impossibilidade não afeta a relação obrigacional, mas tão 
somente esta parte. 

Distingue-se, também, a impossibilidade objetiva da subjetiva. A impossibilidade 
objetiva surge de elementos vinculados à própria prestação: o bem a ser entregue pereceu; o 
paciente já foi curado e não mais necessita dos serviços médicos contratados. A prestação é 
impossível a todos. A impossibilidade subjetiva, por outro lado, deriva de condições específicas 
do devedor obrigado. Já se dizia na doutrina que apenas a impossibilidade objetiva tem o 
condão de liberar o devedor, mas a afirmação deve ser bem compreendida: o advogado 
acometido por Covid-19e hospitalizado que, à falta de condições físicas, deixa de fazer a 
sustentação oral contratada, deixa de cumprir o ajustado por impossibilidade, e não deve ser 
responsabilizado por isso32. Também assim o caso da cantora que falta ao espetáculo em 
vista da morte de seu filho na mesma data: trata-se de hipótese de impossibilidade moral, que 
acarreta eficácia liberatória, se não for possível ao advogado postergar a sustentação oral ou 
à cantora se apresentar em outra data. Conquanto referida a uma situação subjetiva, certo é 
que todos os que estiverem em idêntica situação estariam impossibilitados de prestar. 

O importante, ao se falar em impossibilidade subjetiva (para negar-lhe o efeito 
liberatório), é conotá-la às hipóteses de “inaptidão” ou “impractibilidade para prestar”, ou, 
ainda “insolvência” – expressões em língua portuguesa que buscam traduzir o significado 
do alemão Unvermögen. Este vocábulo designa, literalmente “incapacidade”, termo que, no 
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33 TJSP. Ap. Cív. 1023981-05.2014.8.26.0405. 1ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy. J. em 31.03.2020, assim ementado: 
“ALIMENTOS. Fixação. Obrigação alimentar fixada em 20% do salário mínimo, com observância do binômio necessidade/possibilidade. Carência do 
autor que é presumida, em razão da idade. Valor que se mostra razoável. Réu em situação de morador de rua. Irrelevância para fixação de prestação 
alimentícia. Suspensão, entretanto, da exigibilidade do seu pagamento por encontrar-se o réu em situação de penúria e impossibilitado de auferir renda. 
Sentença reformada. Recurso provido em parte”.
34 O Tribunal, reconhecendo que “exigir a obrigação alimentar ao apelado poderia dificultar ainda mais sua própria subsistência, bem como sua 
inserção no mercado de trabalho e na sociedade, com grandes possibilidades no não cumprimento do dever alimentício e consequente prisão civil”, 
decidiu pela suspensão da exigibilidade da pensão alimentícia, sem, entretanto, extinguir a dívida. Como o interesse do credor dificilmente se extingue, 
uma vez que ele representa o substitutivo do dever de sustento, os desembargadores condicionaram o pagamento dos valores à alteração da condição 
socioeconômica do alimentante.
35 TJSP. AI n. 2155807-86.2017.8.26.0000. 23ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sebastião Flávio. J. em 25.10.2017, assim ementado: 
“GRATUIDADE PROCESSUAL. Pessoa jurídica. Manifesta impossibilidade temporária de fazer frente aos custos do processo, comprovação dada pela 
exibição de extratos de movimentação de conta bancária e de outros documentos. Subsistência da atividade empresarial que faz supor a recuperação 
da suficiência econômico-financeira para o giro normal de seus negócios. Postergação para o final do processo da obrigação de pagamento das custas 
do processo. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Descabimento da pretensão 
de executada de ver suspensa a prática de atos executórios, quando não garantiu o juízo, não foi localizada no endereço declinado no instrumento 
de confissão de dívida para ser citada, sem prévia comunicação à credora de eventual mudança de se, é manifestamente insolvente e trouxe apenas 
argumentos genéricos sobre a falta de requisitos do título executivo. Eficácia da citação que foi corretamente reconhecida. RECURSO IMPROVIDO”.
36 Recorde-se o clássico estudo de ASQUINI, Alberto. Profili dell’impresa. Traduzido por Fábio Konder Comparato. Revista de Direito Mercantil, 
Industrial, Econômico e Financeiro, a. XXXV, n. 104, out.-dez. 1996.

Direito brasileiro, aponta a conceito diverso: no âmbito da impossibilidade, a inaptidão para 
prestar trata, a rigor, de uma impractibilidade, para o sujeito, da atividade de prestar, por 
estar sem meios para tanto, sendo essa razão de ordem subjetiva só a ele referida como, por 
exemplo, pela diminuição de seu patrimônio, ou uma limitação do seu acesso a um crédito. 

Nada obstante assim assentar a doutrina, foi qualificada como hipótese de 
impossibilidade, com eficácia de suspender – embora não extinguir – a exigibilidade da 
prestação, aquela julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo atinentemente à obrigação 
alimentar de pai, relativamente a seus filhos, que, em plena pandemia, perdera o emprego, 
vivendo em situação de rua33. O julgador de primeiro grau qualificara o caso como hipótese 
de impossibilidade de prestar, liberando o pai da obrigação legalmente imposta. Em segundo 
grau, manteve-se a qualificação, aduzindo, todavia, ser temporária, e não definitiva, a 
impossibilidade subjetiva. Ponderou-se que “o fato de o requerido estar momentaneamente 
impossibilitado de arcar com a pensão alimentícia, devido a situação de vida precária, não 
o isenta das responsabilidades advindas da paternidade, bem como não exclui o direito do 
menor de ter estabelecido um valor de alimentos que contribua com sua subsistência”.  

A “impossibilidade” de arcar com a pensão alimentícia, por falta de meios para tanto, não 
configura impossibilidade superveniente não imputável, isto é, liberatória. Reconhecendo, no 
entanto, a situação de extrema penúria do alimentante, “por estar momentaneamente vivendo 
de forma precária, sem condições de auferir renda”, determinou o Tribunal a suspensão da 
exigibilidade da decisão que determinara a fixação dos alimentos em 20% do salário mínimo 
vigente, “até comprovação da alteração da situação econômico-financeira do apelado”. Dito 
de outro modo: a situação impossibilidade subjetiva não liberou o devedor, mas conduziu à 
inexigibilidade temporária da prestação34 por razões que extrapolam a lógica do regime da 
impossibilidade de prestar. Na realidade, a decisão fundou-se em argumento de equidade.

O mesmo Tribunal de Justiça de São Paulo35 atribuiu à situação de insolvência de 
uma sociedade comercial o efeito de dilatar o termo para o cumprimento da obrigação 
legal de pagar custas processuais. No caso, considerou-se que, por definição, empresa é 
atividade econômica36. Liberar do pagamento, tout court, equivaleria a uma contradição em 
termos com a própria noção de empresa. E se assinalou: “É evidente que, em se tratando de 
pessoa jurídica que ainda preserva sua atividade econômica, é de natural compreensão que 
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37 No direito português, observa Catarina Monteiro Pires que “[a] lei não faz alusão à impossibilidade absoluta, nem relativa, precisamente porque não aceitou 
as duas expressões, mas apenas uma, a absoluta”. (PIRES, Catarina Monteiro. Contratos I: perturbações na execução. Coimbra: Almedina, 2019, p.22).
38 Desenvolveu-se esse ponto em: MARTINS-COSTA, Judith; COSTA E SILVA, Paula. Crise e perturbações no cumprimento da prestação. São Paulo: 
Quartier Latin, 2020, § 19-24.
39 RIO GRANDE DO SUL. TJRS. AI n. 70084224948. 6ª Câmara Cível. Rel. Desa. Denise Oliveira Cezar. J. em 27.08.2020, assim ementado: Ementa: 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. COVID-19 REANÁLISE. DECISÃO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO 
DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA POSTA EM DISCUSSÃO. Consolidado o entendimento em decisões judiciais submetidas a 
recurso, de que há verossimilhança na alegação do autor/agravado de que tem direito ao pagamento dos royalties no percentual de 10% sobre a venda 
dos aparelhos, pela utilização de tecnologia de que é co-titular, por meio de depósito judicial, encontra-se preclusa a matéria. COVID-19. ALEGAÇÕES 
DE ONEROSIDADE E IMPREVISIBILIDADE NÃO ACOLHIDAS A impossibilidade temporária superveniente que retarda o cumprimento das obrigações 
nos casos de força maior ou caso fortuito pressupõe a impossibilidade física ou jurídica. No caso, a impossibilidade não é física porque se reconhece 
que os aparelhos continuam a ser comercializados, nem é jurídica, porque a venda prossegue sendo autorizada. A impossibilidade econômica decorre 
não da comercialização dos equipamentos de que são co-titulares as partes, mas de outras causas relativas ao complexo de obrigações da empresa. 
Embora a pandemia tenha sido imprevisível, a aplicação da teoria da imprevisão pressupõe que a obrigação tenha se tornado excessivamente onerosa 
em razão do fato imprevisível. Porém como o direito de co-titularidade reconhecido na decisão que antecipou a tutela de mérito incide sob a forma de 
um percentual nas vendas, a diminuição destas ou dos preços não repercutem na obrigação. Manutenção da decisão proferida na origem. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO”.

a alegação de impossibilidade de pagamento das custas do processo deve ser vista como 
apenas temporária, até porque o giro de seus negócios é presuntivo de que terá a superação 
da crise financeira e, se isso não ocorrer, não lhe restará outra alternativa que a falência. Daí que 
não se deve prodigalizar a benesse em causa às pessoas jurídicas quando sobejar a menor 
dúvida acerca de sua absoluta impossibilidade de pagar as custas do processo, e apenas 
deve de regra haver a prorrogação da obrigação para o final do processo, para resguardar o 
direito de defesa, o que é aplicável à hipótese ora versada (...). Com isso, deve ser permitido 
à postulante o direito de se defender, porém sem ignorar que aquelas circunstâncias não 
são suficientes para concluir por uma impossibilidade absoluta e definitiva de poder arcar 
com os custos do processo, até porque isso seria incompatível com a própria afirmação de 
prosseguimento da atividade empresarial”. 

Separa-se, também, a impossibilidade absoluta da relativa. A impossibilidade relativa 
não é “verdadeira” impossibilidade37: é o aumento na dificuldade de prestar, o que pode levar 
à configuração da onerosidade excessiva, constitutiva, pois, de outra hipótese, diversa da 
figura da impossibilidade38, pois não se confundem – embora possam se tangenciar – esses 
dois institutos. Por vezes, a fronteira é tênue. 

Um bom exemplo do necessário distinguo está em decisão do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul39. Tratava-se de julgar pretensão do autor da demanda, que queria auferir, 
a título de royalties, o percentual de 10% do valor das vendas de aparelhos pela utilização de 
tecnologia de que é cotitular. Em contraposição, alegava o réu que a situação de pandemia 
reduzira substancialmente o número de clientes, o que tornaria sua obrigação de pagar 
royalties temporariamente impossível. 

O Tribunal rejeitou tanto o argumento da impossibilidade física, porque os aparelhos 
continuavam sendo comercializados, como a jurídica, já que nenhuma regra proibia a venda 
dos produtos. Esse seria um caso de impossibilidade econômica, subsumida à imprevisão, 
mas seus requisitos (onerosidade excessiva) não se encontravam satisfeitos. E esclareceu: 
“A impossibilidade temporária superveniente que retarda o cumprimento das obrigações 
nos casos de força maior ou caso fortuito pressupõe a impossibilidade física ou jurídica. No 
caso, a impossibilidade não é física porque se reconhece que os aparelhos continuam a ser 
comercializados, nem é jurídica, porque a venda prossegue sendo autorizada. Na verdade, 
trata-se de impossibilidade econômica decorrente não da comercialização dos equipamentos 
de que são co-titulares as partes, mas de outras causas relativas ao complexo de obrigações da 
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empresa”. A mencionada “impossibilidade econômica” configurava, na verdade, dificuldade 
para prestar, inconfundível com a impossibilidade, podendo compor o instituto da excessiva 
onerosidade superveniente, na espécie não caracterizada por ausência do preenchimento 
dos requisitos legalmente exigidos para tanto. 

A impossibilidade absoluta, seja total ou parcial, e objetiva, é a única que tem eficácia 
liberatória, extinguindo o vínculo: trata-se de um impedimento insuperável à realização da 
prestação pelo devedor. A questão que se põe é: apenas a impossibilidade absoluta definitiva 
(total ou parcial) libera ou também tem esse efeito a impossibilidade temporária, assim 
compreendida aquela em que o obstáculo que se antepõe ao cumprimento tem efeitos não 
definitivos em relação à prestação? 

A resposta a esta questão – desde já respondida pela negativa – é a de que, se a 
prestação ainda puder ser cumprida com utilidade para o credor, uma vez cessada a causa 
da impossibilidade, estar-se-á frente a uma hipótese de impossibilidade temporária. Não 
há liberação, mas pode haver suspensão ou dilação do dever de prestar. O critério para 
a sua configuração não é, todavia, fático, mas jurídico. O que é temporário ou definitivo é 
sempre mensurado em relação à finalidade da prestação, é dizer, ao interesse do credor40. O 
critério central é aquele retirado, por analogia, do parágrafo único do art. 395 do Código Civil. 
Conquanto dirigido à hipótese de inadimplemento, e não de impossibilidade superveniente 
não imputável ao devedor, e referindo a ideia de “utilidade” e não expressamente a de 
“finalidade”, pode ser concebido como um topos, a marcar a própria noção de prestação 
como atividade dirigida à uma finalidade, qual seja: a utilidade que proporcionará a satisfação 
do interesse do credor. 

Sendo assim, saber se a relação obrigacional sobrevive ao fator impeditivo é algo a ser 
avaliado em concreto e apenas a partir da situação das partes e dos termos do contrato. Não 
existem fatos que abstratamente impedem ou dificultam a prestação: eles o são sempre em 
concreto. O fechamento de um shopping center por decreto municipal41, por exemplo, pode 
levar à impossibilidade parcial ou total; temporária ou definitiva; absoluta ou relativa: enquanto 
um quiosque terá a utilidade da coisa alugada muito reduzida ou até mesmo excluída pelo 
impedimento de circulação de consumidores; uma loja que usa o espaço para depósito e 
vendas por entrega ao domicílio será levemente afetada pela diminuição do consumo local; 
a locação de determinado espaço no shopping para a realização de um evento temporário 
poderá ser postergada, mas a perda do uso do bem no determinado período de vigência do 
decreto jamais poderá ser recuperado – essas e diversas outras situações mostram que não 
existe impossibilidade em abstrato. As diversas situações da vida caracterizam impossibilidade 
– ou não – por seus efeitos na prestação.

Nada obstante, o sistema indica alguns elementos a serem considerados para definir 
se a impossibilidade é temporária ou definitiva42, como segue: 

(i) se for possível prever que a situação de impossibilidade é (cronologicamente) transitória; 
(ii) a obrigação sobre a qual a impossibilidade atua admite uma dilação no cumprimento: 

este pode ser realizado em outro momento sem a perda do interesse do credor;
(iii) não se trata de um negócio jurídico fixo; cujo cumprimento não pode (por sua natureza 

40 Sobre o conceito e os critérios usados para concretizar o interesse do credor, vide: ZANETTI, Cristiano. A perda do interesse do credor. In: BENETTI, 
Giovana et al (Orgs.). Direito, cultura e método: leituras da obra de Judith Martins-Costa. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2019, p.765-787.
41 Analisou-se essa situação em MARTINS-COSTA, Judith. Impossibilidade de prestar e a excessiva onerosidade superveniente na relação entre 
shopping center e seus lojistas. In: CARVALHOSA, Modesto; KUYVEN, Fernando (Orgs.). Impactos jurídicos e econômicos da Covid-19. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2020, p.75-110.
42 MARTINS-COSTA, Judith; COSTA E SILVA, Paula. Crise e perturbações no cumprimento da prestação. São Paulo: Quartier Latin, 2020, § 22.
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43 AGUIAR JR., Ruy Rosado de. Extinção dos Contratos por Incumprimento do Devedor. 2. ed. Rio de Janeiro: Aide, 2004, p.100.
44 Negócios jurídicos fixos são aqueles nos quais o cumprimento do prazo, estritamente considerado, integra a obrigação principal. Não adimplida a 
prestação na data aprazada, enseja-se de imediato o inadimplemento definitivo. Vide PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito 
Privado. Tomo XXIII. Rio de Janeiro: Borsoi, 1958, § 3.795, 6.
45 Tratou-se do tema em MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-Fé no Direito Privado: critérios para a sua aplicação. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2018, § 81, 
5. A propósito, escreveu recentemente Guido Alpa: “La disciplina di codice bilancia gli interessi delle parti, sempre da un punto di vista oggettivo, 
nell’interesse della certezza dei rapporti e della loro funzionalità alle regole di mercato: la prima regola consiste nel conservare in vita il rapporto, ex 
art. 1367 cod.civ., perché il rapporto in sé è un valore, in quanto le parti hanno sostenuto costi e impiegato tempo per poterlo costituire, ed hanno 
altresì fatto programmi per goderne gli effetti; la seconda regola è che la prestazione nel futuro possa essere ancora effettuata dal debitore; la terza è che 
essa, ancorché tardiva, possa sempre convenire al creditore. Il calcolo della convenienza non è lasciato all’arbitrio del creditore: il suo interesse a non 
proseguire deve essere apprezzabile, è cioè soggetto alla valutazione del giudice, che tiene conto della natura della prestazione e delle circostanze del 
caso” (ALPA, Guido. Note in Margine agli Effetti della Pandemia sui Contratti di Durata. 2020, p.4)
46 TJSP. Ap. Cív. 0137733-53.2010.8.26.0100. 4ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Enio Zuliani. J. em 27.03.2014, assim ementado: “RESCISÃO 
CONTRATUAL CC PERDAS E DANOS. Acordo homologado colocando fim a litígio que versava sobre rescisão de contrato, com efeitos indenizatórios. Fase 
de cumprimento da transação e denúncia de atraso de apenas um dia no pagamento de uma das parcelas, que estaria justificado pela internação da filha 
dos devedores, acometida de câncer, com óbito posterior. Típica hipótese de impossibilidade temporária não imputável ao devedor e que exclui os danos 
moratórios. Aplicação, por simetria, do art. 792, do CC, de Portugal. Dignidade da Pessoa Humana (art. 1, III, da CF). Boa-fé objetiva e função social do 
contrato. Inteligência dos arts. 113 e 422, do CC. Novo Diploma Civil inovou no ordenamento jurídico ao criar um arcabouço de normas pautadas nos 
ditames da eticidade, sociabilidade e a operabilidade, expurgando de vez do sistema as normas baseadas no individualismo então reinante. Embora rejeitada 
a pretensão do credor de receber multa diante da impossibilidade temporária não imputável ao devedor de cumprir no prazo, não cabe aplicar sanção de 
litigância de má-fé. Extinção da execução mantida, com provimento, em parte, apenas para excluir a multa da improbidade judiciária”

ou pela vontade das partes) ser realizado noutro dia, pois, nesse caso, embora temporária 
faticamente a situação de impossibilidade, estará equiparada à impossibilidade definitiva43; 

(iv) ainda quando, embora passageira a impossibilidade, e mesmo quando não se tratar 
de um negócio jurídico fixo44, o fato da prestação não atingir a finalidade a que fora predisposta 
se prestada em outra ocasião: nesse caso, poderá dar ensejo à resolução, transmutando-
se, então, em impossibilidade definitiva, a depender de ter sido ou não atingido o interesse 
do credor à prestação, isto é: a “utilidade da prestação para o credor”, como está no já 
mencionado art. 395, par. único do Código Civil, empregado analogicamente. A “utilidade da 
prestação para o credor” não se confunde, porém, com os motivos subjetivos do credor. Trata-
se de um interesse objetivado, no qual há a conjugação entre os critérios subjetivo e objetivo, 
considerada a finalidade da prestação e as circunstâncias do caso45. Ademais, não se há de 
esquecer que o “definitivo” não é um critério naturalístico, é um critério jurídico. 

 (v) tipo de obrigação, ou a natureza do objeto a ser prestado: se, em vista da natureza, 
da finalidade o devedor não pode ser considerado obrigado a executá-la, a obrigação é 
extinta.  Porém, se a prestação ainda puder ser cumprida, ainda que em data diversa, não há 
extinção, apenas dilação temporal. 

Essa é hipótese de impossibilidade moral temporária que já mereceu judiciosa apreciação 
do Tribunal de Justiça de São Paulo46. Tratava-se do cumprimento de um acordo homologado 
em juízo, colocando fim a litígio sobre resolução contatual. No entanto, o cumprimento da 
transação foi atrasado em um dia, justificada a demora na internação hospitalar da filha dos 
devedores, que veio a falecer em razão de câncer logo em seguida. O credor pediu perdas 
e danos pela mora. Tanto a sentença de primeiro grau quanto o Tribunal rejeitaram o pedido, 
este sob os seguintes fundamentos:

[....] A respeitável sentença reconheceu que as circunstâncias pessoais 
que influenciaram na conduta do devedor são causas que excluem a 
responsabilidade pela mora e não há como censurar esse ponto de vista. 
Talvez e por apego a uma cultura clássica dos princípios jurídicos, não fosse 
recomendável inserir a hipótese examinada (doença grave de filho) no rol 
das situações admitidas do caso fortuito e de força maior (art. 393, do CC).
Um fato precisa reunir diversos requisitos para ser classificado de fortuito ou 
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47 PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado. Tomo XXIII. Rio de Janeiro: Borsói, 1958, § 2.795, 1.

de força maior e a doutrina aponta a sua atualidade, sua imprevisibilidade, 
como a inevitabilidade. Também necessita ser externo e quase todos os 
estudiosos descartam as ocorrências pessoais, como doença, desemprego 
e morte, porque previsíveis, do catálogo.
[...]
Nessa mesma esteira e pelos mesmos fundamentos acima expostos, muito 
embora a declaração do médico de que o apelado estava acompanhando 
sua filha não tenha mencionado também a apelada é claro que deve se 
presumir a sua presença, pois a mulher internada que faleceu era filha de 
ambos. Assim, a grave doença que acometeu a filha dos apelados resultando 
em sua internação e posterior falecimento merece ser contemplada 
como fundamento razoável para retirar, de atraso de um dia, os reflexos 
contundentes da mora. 
Para isso não há necessidade de invocar o caso fortuito, mas, sim, o que 
se conceitua como impossibilidade temporária de cumprir a prestação, em 
virtude de a mora não ser imputável ao devedor. Embora o nosso Código Civil 
não disponha de uma regra como a contida no art. 792, do Código de Portugal 
(“792.1. Se a impossibilidade for temporária, o devedor não responde pela 
mora no cumprimento. 792.2. A impossibilidade só se considera temporária 
enquanto, atenta a finalidade da obrigação, se mantiver o interesse do 
credor”) nada obsta que se use da disciplina específica porque o nosso 
regime não colide com esse tipo de regulamentação. O credor não repudiou 
o pagamento que se fez com o atraso, o que demonstra seu interesse e isso 
é natural nas obrigações pecuniárias. O atrasar um dia, nesse contexto, não 
poderia render a pesada multa, totalmente desproporcional ao sentido da 
razoabilidade do direito.
ANTUNES VARELA examinou o art. 792, do CC de Portugal e afirmou que 
“a doença grave, que incapacitou (acidentalmente) o devedor de cumprir, 
demorou algumas horas”, pode ser classificada como uma impossibilidade 
temporária de cumprir a obrigação, o que retira a responsabilidade do 
devedor dos danos moratórios (Das Obrigações em Geral, 7ª edição, 
Almedina, Coimbra, 1997, vol. II, p. 80).

Essa importante decisão bem revela os males da redução da impossibilidade 
superveniente de prestar não imputável a uma de suas espécies – o caso fortuito ou força 
maior – redução essa, de resto, generalizada na doutrina. Com base em civilista português 
(Antunes Varela) percebeu, porém, o julgador ser a figura da impossibilidade gênero que 
abarca distintas espécies, não sendo redutível, pois, apenas à hipótese prevista no art. 393 
do Código Civil. É, aliás, o que estava em Pontes de Miranda, ao advertir dever-se “evitar 
atribuir toda a impossibilidade a casus, ao caso fortuito, porque há impossibilidades que 
de modo nenhum derivam de caso fortuito ou força maior”47. No caso, a qualificação foi 
adequada: impossibilidade absoluta, na modalidade de impossibilidade moral, e temporária. 
O vínculo não foi extinto, como o seria se a impossibilidade fosse definitiva: apenas se afastou 
a qualificação do atraso em prestar como mora. 

Essa peculiar eficácia é característica própria da impossibilidade temporária, porém 
não é a única. É hora de examiná-las.

3 DAS EFICÁCIAS DA IMPOSSIBILIDADE TEMPORÁRIA.
 

A possibilidade de superação do evento obstativo é o pressuposto que se percebe 
num conjunto de decisões judiciais lidando com situações de impossibilidade de prestar, 
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superveniente, não imputável e temporária, ocasionadas pelos efeitos da pandemia em 
determinadas relações contratuais. Observando essas decisões, retira-se a inclinação 
dos Tribunais a manter vivo o vínculo obrigacional diante da Covid-19, supondo que o 
impedimento à atividade do devedor criado pela pandemia (impossibilidade física) ou pelas 
medidas restritivas impostas pelo Estado (impossibilidade jurídica) sejam eventualmente 
superadas. Porém, embora vivo o vínculo, a exigibilidade da prestação resta – enquanto dura 
o estado de impossibilidade – em estado de pendência.  Assim, (1) como a prestação deixou 
de ser cumprida por ato que não é imputável ao devedor, não há mora (Código Civil, art. 
396). Havendo estado de pendência, ou suspensão, por lógica consequência, não correm os 
prazos prescricionais, já que a suspensão da exigibilidade do crédito está suspensa, embora 
não extinta (2).

3.1 Ausência de mora

Recorde-se, primeiramente, o que significa suspender. Suspensão é “estado de 
pendência”, como está no étimo “pender”, ato de deixar pendente. Portanto, suspender não é 
o mesmo que desfazer, terminar. Deixa-se pendente determinada eficácia, mas essa não está 
ainda terminada. O que pende está “pendurado”, denotando transitividade. 

Em contrato de fornecimento de energia elétrica, por vezes – em face de um pedido 
de “revisão de pagamentos” – é suspensa a exigibilidade da prestação48. Nesses contratos, 
é comum prever uma cláusula de tipo take or pay49, que é forma de pagamento, inconfundível 
com penalidade contratual, utilizada para fazer frente a certos riscos, notadamente nos setores 
de gás, compra e venda de combustíveis, energia elétrica, mineração, transporte e logística, 
operação portuária e utilização de equipamentos, locação de estrutura de armazenagem de 
produtos e prestação de serviços de consultoria em tecnologia da informação50.

Decidindo sobre contrato de compra e venda de energia elétrica que estabelecia, além 
da cláusula take or pay, a suspensão da prestação se configurado caso fortuito ou força maior, 
o Tribunal de Justiça de São Paulo51 suspendeu a eficácia do contrato como um todo, a pedido 
da utilizadora de energia que invocava a situação de pandemia para eximir-se da prestação. 

No voto condutor, veio explicitado o mecanismo financeiro próprio ao chamado 
ambiente de contratação livre de energia elétrica: “a utilizadora da energia, contratante, é livre 

48 TJSP. AI 2080575-63.2020.8.26.0000. 35ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Morais Pucci. J. em 14.07.2020; TJSP. AI 2118465-36.2020.8.26.0000. 
36ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Arantes Theodoro. J. em 30.06.2020; TJSP. AI 2103484-02.2020.8.26.0000. 36ª Câmara de Direito Privado. Rel. 
Des. Milton Carvalho. J. em 20.06.2020; TJSP. AI 2122072-57.2020.8.26.0000. 37ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Sergio Gomes. J. em 15.07.2020; 
TJSP. AI 2079033-10.2020.8.26.0000. 32ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de Oliveira. J. em 23.06.2020.
49 Cláusula segundo a qual o comprador se obriga a adquirir uma determinada quantidade mínima de insumo ou, alternativamente, a pagar uma 
quantia no lugar do produto, remunerando-se a disponibilização. Exame aprofundado está em: VIEIRA, Vitor. A cláusula de take or pay no direito 
privado brasileiro: qualificação, regime e aplicação. Revista de Direito Privado, v. 106, 2020, p.101-150, onde explicitado: “Pode-se definir a 
cláusula de take or pay como o pacto pelo qual uma parte se obriga – num contrato de fornecimento, transporte ou de prestação de serviço, por 
exemplo – a pagar por volume mínimo de bens ou serviços objeto do contrato em cada período contratual, mesmo se tal quantia não seja (em 
todo ou em parte) utilizada. O contexto fático e circunstancial que envolve a aplicação da cláusula e que se reflete, muitas vezes, na intenção das 
partes, é de haver disponibilização de determinado bem ou serviço em determinada quantidade por uma parte e, por outra, o dever de pagar quantia 
pelo disponibilizado na proporção contratualmente definida. A intenção das partes é de prever contraprestação fixa em relação a nível mínimo de 
prestação, restando irrelevante o consumo ou utilização do bem ou serviço”.
50 Com exaustivas indicações de doutrina e jurisprudência: VIEIRA, Vitor. A cláusula de take or pay no direito privado brasileiro: qualificação, regime e 
aplicação. Revista de Direito Privado, v. 106, 2020, p. 101-150.
51 TJSP. AI 2080575-63.2020.8.26.0000. 35ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Morais Pucci. J. em 14.07.2020, assim ementado: “Agravo de 
Instrumento. Ação revisional. Compra e venda de energia. Decisão que indeferiu tutela antecipada para suspender as obrigações contratuais da autora 
enquanto perdurar o estado de calamidade pública advindo da pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). Insurgência. Contrato que prevê a suspensão 
na ocorrência de caso fortuito ou força maior. Presença dos requisitos necessários à concessão da tutela. Agravo provido”.
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para pactuar as condições do contrato, como preço e demanda, e escolhe seu fornecedor, 
uma geradora ou comercializadora de energia elétrica, à qual deverá pagar o preço constante 
da fatura de cobrança de energia contratada. Ao final de um período, o consumo efetivamente 
feito é contabilizado e o valor liquidado pela CCEE (Câmara Comercializadora de Energia 
Elétrica), podendo a contratante ter saldo positivo ou negativo, a depender do que efetivamente 
consumiu, podendo suprir no mercado a falta, vender o excedente ou aguardar a liquidação 
do PLD (Preço de Liquidação de Diferenças)”. 

Registrou o Desembargador Relator conter o contrato a previsão da “suspensão da 
obrigação afetada por tempo igual ao de duração do evento e proporcionalmente aos seus 
efeitos”. Porém, considerando que a impossibilidade apanhava a prestação como um todo, 
o Tribunal – argumentando que a despeito do mecanismo previsto contratualmente para a 
utilização do insumo abaixo do patamar fixado ainda assim se caracterizaria a impossibilidade 
temporária – decidiu que “o contrato como um todo entrara em uma situação de paralisia”, 
apenas retomando sua eficácia quando o evento obstativo da prestação fosse superado52. 
Articulou-se, assim, a fonte contratual com a fonte legal, cabendo lembrar que a autonomia 
privada pode disciplinar situações de eficácia suspensiva ou liberatória do contrato: 
normalmente, as partes, nos contratos paritários, são os melhores juízes dos seus próprios 
interesses. Mas a previsão legal de suspensão da eficácia pode bem conviver com a previsão 
contratual, exemplificativamente, a do art. 625, inc. I, in fine, do Código Civil. 

O que não deve ocorrer é o somatório de fundamentos – e de institutos – distintos. Em 
hipótese similar53, entendeu-se (ainda que em decisão adotada em Agravo de Instrumento) 
que, muito embora as atividades comerciais do recorrente não tivessem sido interrompidas por 
força da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19, medida fundada na Lei federal nº 
13.979/2020 e, no âmbito local, no Decreto estadual nº 64.881/2020 e em Decretos municipais, 
certo é que “a demanda de consumo de seus produtos teve notável redução”. Em acúmulo 
de fundamentos dispares, reconheceu-se, então, a força maior (rectius: impossibilidade de 
prestar), mas, em seguida, qualificou-se o caso como hipótese de resolução por excessiva 
onerosidade ou de revisão por motivos imprevisíveis, permissiva da pretensão a “postular 
a readequação do ‘valor real da prestação’ (artigo 317)”. Conquanto esses dois diversos 
fundamentos aventados, findou-se por seguir a solução contratual, permissiva da suspensão 
das “as obrigações afetadas pelo evento de caso fortuito ou força maior (...) por tempo igual 
ao de sua duração e proporcionalmente aos seus efeitos”. 

Pelos elementos constantes da decisão não é possível qualificar o caso como hipótese 
de impossibilidade superveniente temporária e não imputável ou como hipótese de excessiva 
onerosidade superveniente. Seja como for, a solução contratual parece ser perfeitamente 
razoável, fazendo coincidir a duração da suspensão da eficácia contratual com a duração da 
situação de impossibilidade.

Quanto ao período de suspensão, diferentemente do que se verifica no sistema 
português54, não se admite a fixação de um prazo razoável objetivo para marcar “até 

52 A bem verdade, o aresto não refere a impossibilidade (como gênero) mas o caso fortuito ou força maior, tomando, assim, pars pro toto, em 
operação verbal de sinédoque.
53 TJSP. AI 2118465-36.2020.8.26.0000. 36ª Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Arantes Theodoro. J. em 30.06.2020, assim ementado: 
“Fornecimento de energia elétrica. Contrato com cláusula de consumo mínimo (take or pay). Pandemia por COVID19. Tutela de urgência destinada a 
determinar que a requerida proceda à cobrança pelo volume de energia efetivamente consumida. Fato do príncipe que corresponde à figura da força 
maior. Artigo 317 do Código Civil e previsão contratual que autorizam a suspensão da obrigação de pagar pelo consumo mínimo, sendo exigível 
apenas a cobrança do quanto efetivamente for consumido. Recurso improvido.”. Em sentido similar o TJSP. AI 2103484-02.2020.8.26.0000. 36ª 
Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Milton Carvalho. J. em 20.06.2020.
54 MENEZES CORDEIRO, António. Tratado de Direito Civil. Vol. IX. 3. ed. Coimbra: Almedina, 2017, p.346 e ss.
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quando” o interesse do credor se mantém. Ou seja, na solução brasileira à impossibilidade 
temporária, construída por analogia e com base no topos da utilidade da prestação para o 
credor, enquanto esse interesse se mantiver, subsiste a relação obrigacional55. Não se há de 
esquecer que o estado de pendência ou suspensão é, por definição, transitório: ou finda o 
estado de impossibilidade transitória, e a execução contratual prossegue, ou transforma-se 
o que era temporário em definitivo, liberando-se as partes do cumprimento, sem qualquer 
efeito remanescente56. Insista-se, todavia, que o relevante a considerar na decisão em que 
será reconhecida a transformação da impossibilidade temporária em definitiva que não são 
os motivos do credor, mas o interesse que decorre do sinalagma, a ser averiguado segundo 
um critério objetivo-subjetivo, é dizer: o interesse normalmente atado ao tipo de negócio em 
causa, consideradas as circunstâncias do caso. 

Assim como não há mora, não se verifica o transcurso da prescrição.

3.2 Do não transcurso da prescrição

A função primordial e imediata da prescrição é punir a inércia57, como traduzido nos 
arcanos adágios: Dormientibus non sucurrit jus e iura scripta vigilantibus. No entanto, a inércia 
a ser punida não significa todo e qualquer fato da inatividade: significa uma inércia dotada 
de relevância jurídica, assim ocorrendo quando assume o caráter de um comportamento 
concludente, vale dizer: de um comportamento, ativo ou omissivo, do qual se pode deduzir 
um significado declarativo, apreensível por meio de uma recognoscibilidade tácita (ou, para 
Betti, indireta) acerca da existência de uma manifestação de vontade58. Conjugadamente 
a essa função está a de assegurar a estabilidade e segurança jurídicas que poderiam ser 
perturbadas pela reviravolta de situações há longo tempo assentadas, nesse sentido a 
prescrição servindo como garantia da certeza do direito. Esta – a certeza do direito –, deriva, 
pois, do transcurso do tempo conectado ao significado declarativo que, concludentemente, 
foi razoável retirar do comportamento inerte do titular do direito.  Daí se concluir que a punição 
é à inércia como não-atividade quando esta pode ou deve ser desempenhada. O que se pune 
é a inatividade do credor que, embora implicitamente, demonstrou não ter interesse em fazer 
atuar a relação jurídica que o liga ao devedor.  

Ora, verificando-se a situação de impossibilidade temporária, não pode correr a prescrição 
porque a parte restou inerte justamente em razão da impossibilidade. A atividade não podia, 
pois, ser desempenhada. Nem lógica, nem teleologicamente, poderia correr a prescrição.

55 Vide ZANETTI, Cristiano. A perda do interesse do credor. In: BENETTI, Giovana et al (Orgs.). Direito, cultura e método: leituras da obra de Judith Martins-
Costa. Rio de Janeiro: GZ Editora, 2019, p.765-787. 
56 Sobre os efeitos específico da impossibilidade permanente, vide: PIRES, Catarina Monteiro. Impossibilidade da prestação. Coimbra: Almedina, 2018, 
p.578 e ss.
57 Assim está na doutrina, exemplificativamente, entre os modernos comentaristas do Código Civil: TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Helena; BODIN DE 
MORAES, Maria Celina. Código Civil Interpretado conforme a Constituição da República. v. I. Rio de Janeiro: Renovar, 2004 p. 355; THEODORO JÚNIOR, 
Humberto. Comentários ao Novo Código Civil. Arts. 185 a 231. v. III. Tomo II. 4. ed. Rio de Janeiro: Gen-Forense, 2008, p.154. Nos repertórios jurídicos: 
GRASSO, Biaggio. Voc. “Prescrizione (dir.priv.)”. In: Enciclopedia del Diritto. Tomo XXXV. Milão: Giuffre, 1986, p.63.
58 GRASSO, Biaggio. Voc. “Prescrizione (dir.priv.)”. In: Enciclopedia del Diritto. Tomo XXXV. Milão: Giuffre, 1986, p.63. Acerca do significado da expressão 
“comportamento concludente’ consulte-se a exaustiva obra de MOTA PINTO, Paulo Cardoso C. Declaração Tácita e Comportamento Concludente no 
Negócio Jurídico. Coimbra: Almedina, 1995 (sobre o significado declarativo da concludência, em especial p. 767 e ss). A noção de uma “recognoscibilidade 
indireta” no comportamento concludente está em BETTI, Emílio. (BETTI, Emílio. Teoria general del negocio jurídico. Editorial. Tradução de Martin Perez. 
Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, p.109); para Orlando Gomes, há declaração tácita, resultante de circunstância indicativa da vontade (GOMES, 
Orlando. Contratos. Atualizado por AZEVEDO, Antonio Junqueira e MARINO, Francisco Paulo de Crescenzo. 26. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.61). 
Não há dissenso doutrinário quanto à possibilidade de a manifestação tácita ser configurada por meio de “atos ou omissões que se hajam de interpretar, 
conforme as circunstâncias, como manifestação de vontade (...)”, isto é, por meio de comportamentos concludentes (e.g., PONTES DE MIRANDA, Francisco 
Cavalcanti. Tratado de Direito Privado.2. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1962, T. XXXVIII, § 4.188, p.22.
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4 CONCLUSÃO

O fato de a impossibilidade temporária não vir expressamente regulada no Código Civil 
aponta a cautelas adicionais. Trata-se de um instituto construído dogmaticamente por analogia. 
Cabe, pois, ter em mente – e aqui faço a lembrança a título conclusivo – o dever, inafastável, 
nesta matéria, da prudente consideração das circunstâncias do caso, notadamente os efeitos 
da impossibilidade temporária na concreta relação contratual, sopesando-se o interesse do 
credor em vista da finalidade da prestação. 

A palavra de ordem é, pois, prudência: passados oito meses do reconhecimento, 
pela Organização Mundial da Saúde, do estado de pandemia, não temos, ainda, uma 
definição temporal precisa acerca de sua duração e sequer de seus efeitos, quer na saúde 
das pessoas, quer na saúde da economia mundial. Tudo é incerto e soluções definitivas 
raramente serão as mais acertadas. O que à doutrina cabe é evidenciar os critérios que estão 
no sistema, e não encerrar as possíveis soluções em fórmulas fixas. Como está na lição de 
Trabucchi, para produzir a extinção da obrigação, o impedimento deve ser insuperável por 
todo o tempo pelo qual o credor possa ter interesse na prestação59, o que nos leva de volta 
ao caso concreto com o qual este texto foi iniciado60: mantido o interesse do credor da 
prestação – isto é, o locatário – a usufruir do imóvel locado, apesar do fogo que o atingira, 
danificando suas instalações, mantém-se, em suspenso, a vida da relação obrigacional e 
afastada a extinção do contrato.
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