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Atentos ao momento atualmente vivenciado por nossos clientes e
seguidores, decidimos preparar este e-book, contendo um breve resumo
de diversos temas jurídicos impactados pela pandemia de COVID-19.
 
Os pontos aqui debatidos envolvem não só os temas já abordados por
novas leis, portarias ou medidas provisórias, como também aqueles que
ainda não foram - ou não serão - objeto de interferência do Poder Público,
mas podem ser ajustados com base na legislação e posicionamentos
jurisprudenciais já existentes, de modo a diminuir os impactos jurídicos e
surgimento de demandas judiciais futuras.
 
Assim, o presente material se destina a propiciar conhecimento jurídico
de qualidade e, com isto, tornar mais acertado o processo de tomada de
decisões.
 
Sem prejuízo, do nosso time para o seu, se puder, fique em casa.
 
Juntos somos mais fortes!

 

OBJETIVO DESTA
PUBLICAÇÃO
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Durante a pandemia do Corona Vírus em nosso país, o Governo Federal tem emitido diversos decretos

bem como Leis as quais definem possibilidades e traçam diretrizes para serem tomadas em busca de

um menor efeito nas relações de trabalho.

 

Sabe-se que, diante a paralisação do comércio e demais atividades empresariais, há tanto risco para

empregador (prejuízo financeiro capaz de ensejar até mesmo a falência do mesmo), quanto para o

empregado, por exemplo, em casos de demissões em massa.

 

Desta forma foram editadas tanto a Lei 13.979/2020 quanto a MP 927/2020. Brevemente a Lei 13.979

definiu as possibilidades de isolamento e quarentena, definiu o que seriam atividades essenciais, bem

como, na visão trabalhista, o mais importante, previu que a ausência ao trabalho em razão do Corona

Vírus é considerada falta justificada.

 

Já a MP 927/2020, fora mais enfática quanto a previsão de forma minuciosa de efetivas medidas

possíveis as quais o empregador poderá se amparar, conforme tópicos seguintes.

 

TRABALHISTAOS R ISCOS TRABALHISTAS E  AS
MEDIDAS PROVISÓRIAS
RELACIONADAS À
CRISE  DO COVID-19 :
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TRABALHISTA

1.  MP 927/2020:  AS  MEDIDAS
POSSÍVE IS  PARA REDUÇÃO DO
PREJUÍZO E  R ISCO TRABALHISTA

Corte de salários e jornada;

Regras para o trabalho em home-office – teletrabalho;

Concessão de férias individuais e coletivas;

Antecipação de feriados não religiosos;

Regras do banco de horas e sua complementação;

Pagamento de 8% de FGTS por parte do empregador,

que poderá ficar suspenso por até três meses, a critério

da necessidade da empresa.

O texto define as ações das empresas mediante a crise do

COVID-19, já que estamos em estado de calamidade

pública, conforme o Decreto 6, de 20 de março de 2020.

Dentre os pontos definidos estão:

 

(artigo foi revogado e deve ser redefinido em breve)
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2.  HOME OFF ICE

Segundo a MP 927/2020, o empregador poderá alterar o regime de trabalho presencial para

home office, que é o trabalho remoto ou a distância, sem a necessidade de acordos

individuais ou coletivos. Além disto, a empresa é quem define o dia exato ao retorno ao trabalho de

forma presencial.

 

Diante da urgência das medidas de contenção, entendemos que as modificações podem ser realizadas

imediatamente, bastando a comunicação eficaz aos empregados afetados.

 

Entretanto, como a medida pode trazer prejuízos ao trabalhador pela ausência de limitação da jornada

de trabalho, e para inclusive resguardar o empregador para que não seja, futuramente, processado na

Justiça do Trabalho, entendemos necessária a permanência da exigência para a realização de acordo

individual escrito entre empresa e empregado autorizando a instituição do teletrabalho.



Como medida para evitar a contaminação, as empresas podem conceder férias

individuais ou coletivas aos trabalhadores. 

 

As férias coletivas podem ser determinadas a todos os empregados ou a

trabalhadores de determinados estabelecimentos ou setores da empresa nos termos

do art. 139 da CLT. Nesse caso, a MP dispensou a necessidade de aviso prévio das

férias de 15  dias, bastando a informação ao empregado em apenas 48 horas

de antecedência. 

 

Além disto, as férias poderão ser concedidas aos empregados que ainda não

completaram todo o período aquisitivo das férias, desde que devidamente

documentado.

 

Ademais,  a MP previu que o pagamento do 1/3 sobre as férias poderá ser pago até a

data limite para pagamento da gratificação natalina (13º), que é até 20 de dezembro.

Importante dispor ainda, que a lei previu que os empregados que estejam no grupo de

risco terão prioridade para gozarem das férias.

 

Por fim, quanto as férias coletivas a MP descreveu que não há necessidade de

comunicar o sindicato da categoria, bastando somente o acordo individual e a

comunicação aos empregados com 48 horas de antecedência.

Entenda, empregador, é necessário que se faça um aditivo ao contrato de

trabalho, na qual há previsões expressas, da forma de prestação do trabalho,

bem como, possibilidade de previsão de pagamento dos custos em razão

deste trabalho. Não veja tal necessidade somente como proteção ao

empregado, ou que traga benefícios somente a ele, na verdade, trata-se de

medida protetiva ao empregador.

TRABALHISTA
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O banco de horas poderá ser implantado ou modificado para

regime de compensação da jornada. As definições poderão ser

por acordo individual ou coetivo, mas é preciso que seja feito

formalmente. A compensação será no prazo de até 18 meses, a

partir da data do fim do estado de calamidade pública.

 

Recuperação de horas: É válido mencionar ainda a

possibilidade de adoção de recuperação de horas prevista no art.

61 da CLT em razão de força maior. Ocorrerá a prestação de

serviços além do horário normal, para recuperação de horas, em

razão da paralisação da empresa resultante de causas acidentais

ou de força maior. 

 

Nesse caso específico, a prestação de horas extras será de, no

máximo, 2 horas diárias, durante os dias indispensáveis à

recuperação do tempo perdido. 

 

Durante esse período, é devido valor da hora normal acrescido

de adicional de 50%, não se confundindo com compensação de

jornada. Esse período não poderá ser superior a 45 dias por ano. 

 

Não há necessidade de prévio acordo ou convenção coletiva. 

Os patrões poderão antecipar os

feriados que não sejam

religiosos, ou seja vale para

feriados federais, estaduais e

municipais. 

 

O descanso neste caso poderá

ser compensado com saldo de

banco de horas, ou após, em

outra data, no entanto há

necessidade de formulação de

um contrato individual formal

nestes casos.

4.  ANTECIPAÇÃO 
DOS FERIADOS

TRABALHISTA
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5.  BANCO 
DE HORAS



TRABALHISTA
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Embora não seja aconselhável, em casos de

paralisação da atividade empresarial, ou fechamento da

mesma, de forma temporária ou definitiva, em razão de

determinação de autoridade governamental, com a

consequente dispensa de trabalhadores, estaremos

diante da hipótese do chamado factum principis, espécie

do gênero força maior. 

 

A força maior é um evento imprevisível que pode onerar

excessivamente a empresa ou extinguir determinados

estabelecimentos ou a própria atividade empresarial, por

exemplo, um desastre ambiental, um alagamento.

6.  REGRAS EXTRAORDINÁRIAS  PARA
DEMISSÕES EM CRISE

O factum principis se distingue ligeiramente da força maior, pois depende de determinação de

autoridade governamental, em que a empresa tem de encerrar ou paralisar a atividade por

determinação da autoridade pública.

 

A denominada “Teoria do Fato do Príncipe” funde-se na premissa de que a Administração Pública não

pode causar danos ou prejuízos aos seus administrados, ainda que em benefício da coletividade; desse

modo, sendo inevitáveis os prejuízos, surge a obrigação de indenizar.

 

O artigo 486 da CLT dispõe que nestes casos, o pagamento da indenização ficará a cargo do

governo responsável.

 

Assim, como consequência do rompimento do contrato de trabalho a doutrina e jurisprudência

majoritárias entendem não ser devida a indenização do aviso prévio haja vista a ocorrência de evento

imprevisível, não se aplicando a disposição sobre as demais verbas rescisórias.

 

O reconhecimento que o estado de calamidade pública dantes decretado constitui hipótese de força

maior (o que permitiria a aplicação dos artigos 486 da CLT, que prevê a demissão sem justa causa por

fato do príncipe, em que a multa fundiária seria paga pelo governo responsável pela paralisação

temporária ou definitiva das atividades da empresa, e 502 da CLT, em caso de extinção da empresa). 

 

Vê-se então que a aplicação do “factum principis” aponta como medida viável para a Empresa quando

da rescisão dos contratos de trabalho por força maior, considerando toda sua estrutura, não se

limitando, mas, sobretudo, financeira, ainda que em benefício da própria coletividade, deve ser

imputada à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento da indenização rescisória.



Nesta mesma ocasião, orientamos que, caso

você tenha empregados que se enquadram no

grupo de risco, seja pela idade ou seja pela

ciência se portador de doença grave, ou ainda,

que apresente qualquer sintoma de gripe

comum, sempre que possível, que a empresa

dispense este empregado da prestação do

trabalho, e o “mande para casa”, com o

pagamento de salário. Efetivamente, esta

medida evitaria qualquer tipo de reclamação

trabalhista em razão de possível alegação de

contaminação do vírus em razão do trabalho

efetuado.

TRABALHISTA

Nesse caso, o empregado será afastado de suas atividades nas mesmas hipóteses de afastamento

por licenças de saúde. O empregado apresenta o atestado médico à empresa e deve ser afastado do

trabalho. Porém, excepcionalmente em casos de COVID-19, quem arcará com a remuneração do

funcionário desde o primeiro dia será o INSS como auxílio-doença.

7.  EMPREGADO DIAGNOSTICADO
COM COVID-19 .  E  AGORA?
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Já estão sendo noticiados o grande número de reclamações efetuadas por

empregados junto aos órgãos do Ministério Público do Trabalho, que podem

causar sanções administrativas e pecuniárias as empresas, sendo mais uma

vez, importantíssimo consultar um advogado especialista na área.



A infecção por profissionais da

saúde configura acidente de

trabalho equiparado na

condição de doenças

ocupacionais nos termos do art.

20 da Lei nº 8.213/1991, por

exemplo, no caso dos

trabalhadores de hospitais,

médicos, enfermeiros e demais

colaboradores.

Importante descrever que, de uma forma geral,

por exemplo, caso você tenha algum empregado

com sintomas trabalhando, e, outro colega que

labora ao lado dele, tenha sido contaminado pelo

COVID, pensamos que seria possível que tal

empregado alegasse que fora contaminado no

ambiente de trabalho, ainda que, claro, seja

passível totalmente de provas, bem como, há

dificuldade em provar que não fora contaminado

durante o trajeto ao trabalho, por exemplo, há

sim, possibilidade deste empregado futuramente

ingressar com pedido de indenização, ou algo

semelhante, em razão disto, reiteramos, caso seja

possível (a depender de cada caso), se algum

funcionário apresentar qualquer sintoma de

gripe, mande-o para casa, a finalidade é evitar

qualquer tipo de demanda judicial futura.

8.  MANTIVE  AS  AT IV IDADES DA MINHA EMPRESA DURANTE OS
DECRETOS DE CALAMIDADE PÚBLICA E  MEU FUNCIONÁRIO
CONTRAIU O COVID -19 .  
 
QUAIS  OS R ISCOS?

TRABALHISTA
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No entanto, em outras áreas, se a eventual

infecção não decorrer diretamente da atividade

desenvolvida, entendemos que não há

configuração de acidente de trabalho por

equiparação.



Poucas vezes, durante os últimos anos, uma situação real foi tão adequada para exemplificar o que

chamamos de "força maior". Diferentemente do caso fortuito, que está ligado a um evento da atividade

humana, a força maior, enquanto excludente de responsabilidade, está ligada a um evento imprevisível

e proveniente de forças naturais. É exatamente este o caso da pandemia deflagrada pelo COVID-

19.

 

Entretanto, ao contrário do que se pensa, mesmo em meio a presente situação, não basta

que o contratante alegue que, por motivo de força maior, não pôde cumprir sua obrigação,

sendo imprescindível, em qualquer caso, que se comprove que os eventos atuais afetaram

direta e inquestionavelmente a parte que descumpriu o contrato.

 

Para cada caso, tipo de contrato e negócio, recomendamos medidas distintas, seja você ou sua

empresa o descumpridor ou aquele que se vê prejudicado pelo descumprimento.  Por isto é tão

importante ouvir a opinião de um profissional do Direito de sua confiança.

EMPRESARIAL E
CONTRATOS
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10.  FORÇA MAIOR 
E  AS  PENALIDADES CONTRATUAIS

Em qualquer caso, recomendamos que caso haja impossibilidade ou atraso no cumprimento de um

contrato em que você ou sua empresa estejam envolvidos, seja imediatamente iniciado o diálogo entre

as partes, para avaliar se há possibilidade de reajustar as obrigações, da forma menos onerosa para

todos, formalizando o novo ajuste por meio de um aditivo contratual.

 

Se não houver possibilidade de revisão das cláusulas, orientamos que o rompimento da relação

contratual leve em conta o bom senso e a boa-fé contratual, sob pena de que multas ou penalidades

abusivas venham a ser revogadas em futuro processo judicial.

 

Se este momento demanda um distanciamento social, ao mesmo tempo, exige que parceiros

comerciais sejam flexíveis com a situação do outro, mesmo porque, esta epidemia #vaipassar e, quando

tudo acabar, é importante que as relações comerciais se mantenham sólidas, na mútua compreensão.



11.  CONTRATO
DE LOCAÇÃO COMERCIAL

TRABALHISTA

Visto como um dos principais problemas, o

contrato de aluguel comercial tem gerado

muita discussão logo no início da crise do

Coronavírus. 

 

Neste momento, é importante que tanto o

inquilino quanto o proprietário tenham em

mente que a renegociação extrajudicial é a

medida mais eficaz para a solução dos

problemas que estão surgindo, fazendo

com que as duas partes ganhem – ou reduzam

as perdas.

 

Neste caso, o Inquilino, maior interessado na

medida, poderá propor ao proprietário algum

tipo de garantia para a redução ou

postergação do pagamento do aluguel durante

o período da crise. 

 

Alternativamente, as partes podem ainda

ajustar maior tempo no prazo do aluguel, com

multa para descumprimento ou rescisão

antecipada ou ainda o parcelamento da

redução atual, com carência para pagamento

ou mesmo qualquer garantia real de que o

pagamento será realizado a tempo e valores

combinados.

Se a negociação extrajudicial não for possível, o

locatário pode pleitear a revisão judicial mas,

para isto, é necessário que o contrato seja

analisado, já (a) que alguns contratos de aluguéis

contam com a cláusula de renúncia ao direito de

revisão do valor dos aluguéis; e (b) é preciso que

tenha decorrido um tempo mínimo da relação

locatícia para pleitear o benefício judicialmente.

 

Nestas hipóteses, recomendamos que sejam

coletadas provas da queda de faturamento, da

necessidade de fechamento do comércio pelo

período da crise e, se possível, da redução de

aluguéis em imóveis na mesma situação.

 

Em casos extremos, há a possibilidade de

pleitear a revisão contratual judicial com base em

outras hipóteses legais, que preveem a chamada

onerosidade excessiva, sendo fundamental

que aqui, como no caso acima, se comprove  o

nexo entre o desequilíbrio contratual e a

pandemia.
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EMPRESARIAL E
CONTRATOS

PARA QUALQUER MEDIDA,

ACONSELHAMOS A PARTICIPAÇÃO DE

UM ADVOGADO NA NEGOCIAÇÃO,

INICIANDO COM UMA NOTIFICAÇÃO

MUITO BEM REDIGIDA, EXPLICANDO A

SITUAÇÃO EM QUE A EMPRESA SE

ENCONTRA E, POR FIM, QUE SEJA

REDIGIDO UM ADITIVO CONTRATUAL

ESPECÍFICO E COM COMPLETO

DETALHAMENTO DO ACORDO.



TRABALHISTA

Os Decretos de Calamidade Pública determinaram o fechamento de shopping centers em todo o

território nacional. Diante disso, muitas dúvidas surgiram, em especial se haveria ou não

obrigatoriedade de pagamento dos aluguéis durante o período de inatividade.

 

No dia 23/03/2020, Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) e a Associação

Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) recomendaram a suspensão (e não isenção)

temporária dos aluguéis. Além desta obrigação, a taxa do fundo de promoção também foi pauta da

discussão, combinando-se um desconto de aproximadamente 80%.

 

É importante destacar que o “acordo” entre as duas associações chegou em uma RECOMENDAÇÃO e

não obrigação. Algumas redes de shopping centers poderão não aderir à suspensão, outras ainda

poderão escolher a isenção, dentre outras medidas. Caso não haja o acordo “coletivo”, as medidas

necessárias para a busca de redução do prejuízo deverão ser nos mesmos moldes do que fora

explicado no item anterior (contrato de aluguel comercial). 

TRABALHISTA

MÁXIMO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS POR FUNCIONÁRIO;

FATURAMENTO DA EMPRESA ENTRE R$ 360.000 A R$ 10.000.00 POR ANO;

CARÊNCIA DE ATÉ 6 MESES PARA INICIAR PAGAMENTO;

PARCELAMENTO EM ATÉ 36X;

JUROS DE 3,75% AO ANO;

O PEDIDO DEVERÁ SER FEITO NO BANCO EM QUE A EMPRESA POSSUI A FOLHA DE PAGAMENTOS;

A EMPRESA DEVERÁ ESTAR EM DIA COM A FOLHA;

O FUNCIONÁRIO QUE TIVER O SALÁRIO FINANCIADO NÃO PODERÁ SER DEMITIDO PELOS PRÓXIMOS DOIS

MESES APÓS O FIM DO PAGAMENTO DO GOVERNO.

12.  CONTRATO DE ALUGUEL EM
SHOPPING CENTER

PÁGINA| 13

EMPRESARIAL E
CONTRATOS

O Governo anunciou o financiamento para pequenas e médias empresas, com faturamento de R$

360.000,00 à R$ 10.000.000,00 por ano. O empréstimo será limitado a R$ 2.090,00 por mês para cada

funcionário, podendo utilizar no máximo dois meses. Caso o funcionário tenha salário maior, a empresa

precisará arcar com a diferença.

13.  INCENTIVOS ÀS  EMPRESAS 
(F INANCIAMENTO DE FOLHA SALARIAL  E  CAPITAL  DE GIRO)

QUAIS SÃO AS
CONDIÇÕES PARA OCRÉDITO?



TRABALHISTATRABALHISTA

Além disso, o BNDES anunciou medidas para auxiliar as empresas neste momento. A primeira foi a

destinação de R$ 55 bilhões para as empresas ativas na carteira de crédito do Banco, bem como

autorização para prorrogação dos pagamentos de juros e principal em até seis meses para as

empresas que estejam em dia com suas obrigações.

 

Essas empresas que tenham crédito direto com o BNDES e estejam em dia, poderão solicitar a

suspensão dos pagamentos por meio das agências virtuais, outras empresas, que tiveram créditos

através de repasse, devem procurar seus agentes financeiros específicos para a solicitação da

prorrogação.

 

Linhas de créditos para pequenas e médias empresas também foram facilitadas, podendo essas

empresas procurarem agentes de créditos credenciados para pleitear empréstimos com prazo de

pagamento de até 5 anos e carência de até 24 meses. O banco também anunciou que outras medidas

serão tomadas, especialmente para empresas do setor de turismo, bares e aviação. Fiquem de olho em

nossos materiais, que atualizaremos conforme as novas medidas.

Não há como definir, especificamente, de quem é a responsabilidade por caso fortuito ou força

maior em contratos com o Poder Público, pois são diversos tipos de contratos e contratações,

com regras e princípios específicos.

 

A regra geral é que haja uma matriz de risco em cada contrato público, estabelecendo as

responsabilidades das partes, quais serão os riscos assumidos, inclusive em casos de eventos e

fatos imprevistos, tais como a crise atual (é claro que NUNCA se imaginou um evento com este

tamanho, mas essa matriz de risco prevê situações como: impossibilidade de logística; greves e

afins).
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EMPRESARIAL E
CONTRATOS

CONTRATOS COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA14.  FORÇA MAIOR 

EM CONTRATOS DE FORNECIMENTO
COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA



A princípio, em contratos de fornecimentos menores, é atribuído o risco de força

maior ao Poder Público, especialmente em razão da hipossuficiência daquele

fornecedor pequeno. 

 

Nestes casos, inclusive, o risco é atribuído à Administração Pública também pelo fato de que o

tempo de execução é curto, sendo que o “risco” seja menor, podendo tornar o contrato ainda

mais barato, o que difere, portanto, dos contratos de duração maior, grandes obras, serviços de

tecnologia, dentre outros, que por ser de longa duração, faz com que o risco seja grande,

fazendo com que a empresa o assuma.

 

Portanto, é comum, na matriz de risco, que os contratos de longa duração e complexos, o risco

seja assumido pela empresa contratada. Pode-se, inclusive, atribuir responsabilidades parciais, a

depender dos eventos ocorridos, relacionados à força maior.

 

Por fim, é aconselhável que a empresa, que tem contrato vigente com o Poder Público, analise

os termos e matriz de risco existente para que se resguarde ou tome as providências

necessárias para reduzir os prejuízos, o que, em alguns casos, pode ser uma medida judicial

para transferência total ou parcial dos riscos previstos no contrato em razão da peculiaridade

do momento.

CONTRATOS COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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15.  D ISPENSA DE L IC ITAÇÃO MOTIVADA PELA CRISE  DO
COVID-19 E  O FORNECIMENTO EMERGENCIAL  PARA
ÓRGÃOS PÚBLICOS

É obrigatório que o Poder Público, quando há a necessidade de contratação de qualquer serviço

ou compra de produto, realize um planejamento, análise e noção de preços e custos envolvidos

na operação, para que seja lançado um edital de licitação/pregão, buscando sempre o melhor

negócio.

 

Ocorre que em épocas de crise, como a que estamos vivendo com o COVID-19, não há tempo

para a realização de todos os procedimentos, o que autoriza o Poder Público a realizar

contratações e compras emergenciais, com previsão legal no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/1993 e,

recentemente, art. 4º, da Lei nº 13.979/2020, dispensando-se aquelas etapas preliminares de

praxe.



imprescindível situação de emergência;
 
necessidade de pronto atendimento da
situação de emergência;
 
risco a segurança de pessoas, obras,
prestação de serviços, equipamentos e
outros bens públicos e particulares;
 
limitação de contratação para o período
específico do atendimento emergencial

O entendimento legal dominante é de que o Estado de Calamidade Pública, por si só, não seria

suficiente para a autorização deste tipo de contratação, dependendo de outros fatores, o que

certamente geraria uma quantidade enorme de recursos e impugnações contra este tipo de

contratação.

 

Visando suprir este possível cenário, a Medida Provisória nº 926/2020, editou norma específica

para este momento, prevendo autorização para contratação de emergência durante todo o

período de calamidade pública em razão do Coronavírus (COVID-19), que poderá ocorrer

quando houver as seguintes peculiaridades no caso concreto:

CONTRATOS COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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Quando presentes os requisitos acima, a dispensa de licitação/pregão é inquestionável neste

momento. 

 

Além disso, outras características são observadas e merecem destaque neste momento como:

(a) autorização para aquisição de equipamentos usados; (b) dispensa de documentação

referente à regularidade fiscal e trabalhista; e (c) possibilidade de contratação de empresa

proibida de contratar com o Poder Público, desde que essa seja a única fornecedora possível

naquele momento.

 

Essa desburocratização pode, de certa maneira, gerar oportunidades de negócios para algumas

empresas que não atuam diretamente com o Poder Público, ajudando todos a superar este

momento de crise na saúde e economia do mundo todo. 

 



A primeira dica é: REGISTRE tudo o que for possível. 

 

É possível que, em razão da pandemia do coronavírus: sejam alterados fluxos de entregas de

insumos (ou até cancelados em alguns casos); impossibilite o deslocamento de funcionários;

algum funcionário chave para a execução do serviço seja acometido pela COVID-19 e se afaste;

a própria Administração Pública suspenda as operações no local da obra ou entrega dos

produtos e serviços.

 

Diante de qualquer situação, faça o registro formal do ocorrido, elabore uma notificação, ainda

que simples, mas bem redigida, e informe imediatamente ao Órgão responsável, seja por e-mail,

carta com aviso de recebimento ou qualquer outro meio eficaz. 

 

Isto porque, mesmo que a crise seja justificativa plausível para atraso no cumprimento de

qualquer contrato, isso deverá ser comprovado de alguma forma, isto é, deverá existir um nexo

causal entre a crise (e seus efeitos) com o atraso. Somente assim os riscos com penalidades

poderão ser reduzidos.

 

Tomadas as medidas necessárias, em eventual questionamento futuro, a empresa contratada

poderá requerer uma revisão do contrato, buscando o equilíbrio econômico-financeiro em

razão dos fatos e crises imprevisíveis.

 

Do mesmo modo, se a Administração Pública atrasar o pagamento de determinados contratos

em razão da crise do COVID-19, a empresa contratada poderá solicitar a compensação pelos

prejuízos comprovadamente sofridos, bem como a prorrogação para a conclusão e execução

das obras, serviços ou entrega de produtos.

CONTRATOS COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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16.  COMO ME RESGUARDAR E  REDUZIR  OS R ISCOS?



TRIBUTÁRIO17.  PRORROGAÇÃO 
DO PAGAMENTO DE TR IBUTOS
FEDERAIS

Contribuintes domiciliados em municípios abrangidos

por decreto estadual que tenha reconhecido estado de

calamidade pública podem prorrogar o pagamento

de tributos federais e débitos objeto de parcelamento

concedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN) e pela Receita Federal do Brasil (RFB),

para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente,

entre eles, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, INSS, dentre outros,

conforme a Portaria MF 12, de 20 de janeiro de 2012.

 

A portaria exige a edição de atos pela Receita Federal e

pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para

implementação dessa prorrogação, relacionando os

municípios abrangidos pela medida, o que não ocorreu

até o momento., entretanto, os contribuintes podem

recorrer à Justiça para obter o benefício, já havendo

diversas decisões favoráveis neste sentido.

PÁGINA| 18

1
8

. 
P

R
O

R
R

O
G

A
Ç

Ã
O

 D
E

 P
R

A
Z

O
S

D
O

 S
IM

P
LE

S
 N

A
C

IO
N

A
L 

E
D

E
P

Ó
S

IT
O

 D
O

 F
G

TS

Por meio da Resolução nº 152 de 18 de março de 2020, optantes do Simples Nacional

e Microempreendedores Individuais (MEI) ficarão dispensados de pagar os tributos

federais do Simples Nacional, pelo prazo de 03 (três) meses, mantendo-se, contudo o

recolhimento do ISS (imposto municipal) e do ICMS (imposto estadual) até que haja

alguma medida relativa a eles. 

 

Importante destacar que não se trata de isenção do pagamento dos tributos, mas

apenas uma prorrogação do prazo para tanto.

 

Outrossim, também foi editada a MP 927/2020 que, dentre suas disposições, permite

as empresas adiarem o pagamento do FGTS dos empregados neste mesmo

período. 

IMPORTANTE
 

Verifique se o seu Estado  ou
Município já decretou o estado de

calamidade para saber se sua
empresa pode se beneficiar da
prorrogação dos pagamentos.

 
É importante ponderar que, algumas

obrigações fiscais, legais ou
trabalhistas da empresa não

poderão ser suspensas e, para que a
empresa possa ter condições de
sobrevivência neste momento, a
prorrogação do pagamento dos

impostos federais pode ser uma boa
alternativa para aumentar o caixa.

 
SOBRE IMPOSTOS ESTADUAIS OU
MUNICIPAIS, CONSULTE NOSSOS

ESPECIALISTAS.

Os principais impostos do Simples Nacional são IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS, CPP



Outra medida adotada para amenizar os entraves gerados pelo impacto da

pandemia foi a prorrogação por 90 (noventa) dias do prazo de validade das

Certidões Negativas de Débitos (CND) e das Certidões Positivas com Efeitos de

Negativas (CPEND), sendo válida para as certidões conjuntas ainda no período

de validade, conforme texto da Portaria Conjunta RFB/PGFN 555, publicada no

Diário Oficial da União.

 

Tais certidões são importantes pois são exigidas em várias atividades das

pessoas jurídicas como obtenção de financiamento e participação em licitações. 

TRIBUTÁRIO

19.  PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VAL IDADE DE CERT IDÕES DE
REGULARIDADE F ISCAL
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20.  SUSPENSÃO DE ATOS DE COBRANÇA E  FACIL ITAÇÃO NA
RENEGOCIAÇÃO DE DÍV IDAS

Com fundamento na Medida Provisória nº 899/2019 (MP do Contribuinte Legal), foi editada a Portaria

ME nº 103, de 17 de março de 2020 e a Portaria nº 7821 de 18 de março de 2020, com um conjunto

de medidas de suspensão de atos de cobrança e de facilitação da renegociação de dívidas, tais

como: 

 

SUSPENSÃO POR 90 DIAS: a) de prazos para os contribuintes apresentarem impugnações

administrativas no âmbito dos procedimentos de cobrança; b) da instauração de novos procedimentos

de cobrança; c) do encaminhamento de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto; d) da

instauração de procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso.

 

E também...

 

Disponibilização de condições facilitadas para renegociação de dívidas, incluindo a redução da entrada

para até 1% do valor da dívida e diferimento de pagamentos das demais parcelas por 90 dias,

observando-se o prazo máximo de até oitenta e quatro meses ou de até cem meses para pessoas

naturais, microempresas ou empresas de pequeno porte, bem como as demais condições e limites

estabelecidos na Medida Provisória nº 899/2019.



Os prazos para o cumprimento de obrigações acessórias concernentes aos tributos administrados pela

Secretaria da Receita Federal para os sujeitos passivos domiciliados nos municípios abrangidos por

decreto estadual que tenha declarado estado de calamidade pública, ficam prorrogados para o último

dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente ao dos meses em que antes eram exigíveis.

 

Tal medida está prevista na Instrução Normativa RFB 1243, de 25 de janeiro de 2012.

 

Segundo tal instrução, ficam canceladas as multas pelo atraso na entrega de declarações,

demonstrativos e documentos, previstas para os meses da ocorrência que ensejou a decretação do

estado de calamidade pública como também para o mês subsequente, desde que tais obrigações

acessórias sejam transmitidas até o último dia do 3º (terceiro) mês subsequente aos dos meses que

antes eram exigíveis. 

 

21.  PRORROGAÇÃO

DO CUMPRIMENTO DE

OBRIGAÇÕES TR IBUTÁRIAS

ACESSÓRIAS

TRIBUTÁRIO
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Destaca-se ainda que quanto aos parcelamentos que incidam em hipótese de rescisão, por falta de

pagamento, não serão rescindidos pelos próximos 90 (noventa) dias, de forma que, após esse período,

os contribuintes que possuam parcelas em atraso serão excluídos dos parcelamentos. 

34%
é a carga tributária média
das empresas no Brasil,

sendo esta uma das mais
altas do mundo

65,95%
é a media do percentual
que uma empresa paga

relativamente a impostos
federais



Ao lado de outros, o Princípio do

Melhor Interesse da Criança é

um dos mais importantes neste

ramo do Direito e, neste

momento, não é diferente. 

 

Respeitando-se o que já tiver sido

decidido relativamente ao regime

de convivência (visitas) entre os

genitores e demais  membros da

família, deve-se observar se a

manutenção das visitas não

exporá a criança a riscos e

patógenos, especialmente se ela

é parte do grupo de risco ou,

ainda, se um dos genitores ou

familiares trabalha em serviços de

saúde e atue diretamente na

contenção da pandemia.

Pode acontecer também de um

dos genitores expor a criança a

aglomerações, o que pode e deve

ser coibido pelo outro, adotando

as medidas legais, desde que tal

situação esteja devidamente

comprovada, alterando-se, até o

fim da pandemia, a forma de

convívio.

 

Se por qualquer razão a criança

estiver privada do contato com

um dos pais, o outro não poderá,

em hipótese alguma, impedir ou

dificultar o acesso ao filho comum

pelos meios virtuais, podendo tal

atitude ser entendida como

alienação parental, suscetível

das penas previstas na lei.

FAMÍLIA E  SUCESSÕES
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Temas de Direito de Família e Sucessões já são, por definição,  extremamente delicados. E neste

momento de pandemia, a situação se torna especialíssima e demanda um olhar atento e realista. Por

isto, preparamos alguns pontos, conforme abaixo, que assumem posição de destaque ao lado do

coronavirus.

22.  ALTERAÇÃO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA  E  PRECAUÇÕES

NECESSÁRIAS

Independentemente da solução

encontrada pelos genitores, nas

situações em que historicamente

o diálogo entre eles não é bom, é

importante que a alteração do

regime de visitas seja

minimamente formalizada, a fim

de evitar problemas futuros.



23.  PENSÃO AL IMENTÍC IA  

E  REV ISÃO DE VALORES

FAMÍLIA E  SUCESSÕES
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Já está nítido que diversos profissionais e setores serão diretamente impactados com a pandemia do

COVID-19, em especial os trabalhadores autônomos e aqueles que acaberem tendo seus contratos de

trabalho rescindidos.

 

Evidentemente, esta situação trará reflexos severos para diversos aspectos da vida, como já expusemos

neste e-book em tópicos anteriores, não sendo diferente no ramo do Direito de Família, em especial na

questão da prestação de alimentos.

 

Uma coisa é fato: a pandemia, ou mesmo o desemprego ou falta de renda dela decorrentes não

podem ser justificativa para suspensão do pagamento da pensão alimentícia, pois isto não se

verifica nem em tempos "normais". Independentemente da condição financeira do genitor, os alimentos

devem ser prestados, sendo que, em última análise, o percentual deve incidir sobre o salário mínimo.

 

Pode acontecer, entretanto, de serem necessários reajustes, tanto para mais, quanto para menos. 

 

Imagine-se, por exemplo, que um dos pais é um profissional registrado, que pode manter suas

atividades em esquema de home office e, neste exemplo, não teria alteração da renda. Do outro lado,

imagine-se que o outro genitor é autônomo e, de uma hora para outra, tem suas fontes financeiras,

outrora fartas, reduzidas a praticamente a zero. Vale a pena, neste caso, sempre atendendo-se ao

melhor interesse da criança, que o valor seja reduzido, preservando assim a subsistência daquele que

foi mais prejudicado com a pandemia.

 

Do mesmo modo, se os alimentos são pagos ao genitor que foi mais impactado, ainda que a pensão

alimentícia seja paga de acordo com as necessidades da criança - e não dos pais - pode-se falar em

aumento provisório, desde que o outro cônjuge possua condições, de acordo com o trinômio

necessidade-possibilidade-razoabilidade. 

 

Vale a pena consultar um advogado para saber quais medidas podem ser adotadas neste

momento quanto a este ponto.

 

Destacamos, por fim, que de acordo com recentes entendimentos das Cortes Superiores, a prisão do

devedor de alimentos pode ser suspensa - mantendo-se a cobrança -  visando assim a contenção da

propagação do coronavirus.



24.  TESTAMENTOS E

PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

FAMÍLIA E  SUCESSÕES

Poucas pessoas acham agradável tocar no assunto, mas,

infelizmente, a morte é um processo natural e, em

tempos de pandemia, um evento perfeitamente

suscetível de acontecer, especialmente entre pessoas do

grupo de risco, que se recusam a cumprir os protocolos

de isolamento ou atuam na linha de frente da contenção

da pandemia.

 

Se é assim, agora - mais do que nunca - o tema ganha

especial relevo, pois como já apresentamos em diversos

materiais do nosso escritório, a elaboração do

testamento pode evitar brigas judiciais futuras, o

que é fundamental, pois não se sabe quanto tempo

a situação atual levará para ser normalizada,

preservando, assim, o interesse e a subsistência do

cônjuge e filhos sobreviventes.

 

O testamento pode estipular doações, reconhecimento

de paternidade/maternidade biológica ou sócio afetiva,

distribuição preferencial da parte disponível (50% do

patrimônio) e diversas outras declarações de última

vantagem.

 

Por outro lado, o testamento, dentro de um bom

planejamento sucessório, pode ser uma ferramenta

importante para deixar a situação empresarial mais

segura, estipulando-se, por exemplo, quem assumirá os

negócios em caso de falecimento, prevendo recursos

para pagamento do imposto de ITCMD, reservando

capital para ressarcir os herdeiros do empresário

falecido, ou quaisquer outros assuntos importantes e de

interesse daqueles que ficarem por aqui...
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O consumidor poderá optar pelo cancelamento ou pela remarcação. No caso
do cancelamento, terá direito ao reembolso integral, que deverá ser feito no
prazo de até 12 meses, No caso da remarcação, poderá incidir reajuste caso a
nova viagem aconteça em período de alta temporada. O consumidor também
poderá alterar a viagem para um destino compatível, que deverá ser eleito
também no prazo de 12 meses contados da data da passagem

27. CANCELAMENTO DE VIAGENS OU HOSPEDAGENS

No caso de escolas ou faculdades que tenham suspendido suas atividades ou
reduzido a carga horária, com a aplicação do sistema de EAD - Ensino a
DIstância, entendemos que hpa possibilidade de que o consumidor solicite o
abatimento proporcional da mensalidade, relativamente às hora aulas não
ministradas ou aulas exclusivamente presenciais ou, ainda, a compensação
destes créditos para um momento futuro

29. ABATIMENTO PROPORCIONAL DE MENSALIDADES

Neste momento, especialmente para auxílio da economia, o ideal é reagendar
e não cancelar o evento. É imprescindível que seja celebrado um aditivo

contratual e que, se possível, as partes dispensem a cobrança de juros ou
multas pela alteração da data do evento

26. CANCELAMENTO DE EVENTOS CONTRATADOS

CONSUMIDOR
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Sugerimos que quaisquer ofertas de preços abusivos ou muito acima do
normal sejam denunciadas ao PROCON, com fundamento no art. 39, do
Código de Defesa do Consumidor

25. COMPRAS E PREÇOS ABUSIVOS

Aqui a orientação é no mesmo sentido daquela fornecida para viagens e
hospedagens. O consumidor tem direito ao reembolso integral ou ao
acesso, se pagamento de taxa adicional, para a nova data do evento.

28. CANCELAMENTO DE EVENTOS, SHOWS E PALESTRAS



Muitas empresas estão mantendo suas atividades mesmo com os trabalhadores em home office.  Tal

prática, ainda muito incipiente no Brasil, traz alguns pontos relevantes sobre a proteção de dados

sensíveis de clientes e colaboradores.

 

Se existirem formas de bloqueios aos conteúdos e dados, com instalação de VPN e outros softwares de

controle de acesso, é imprescindível que a empresa bloqueie todas informações desnecessárias para as

atividades desempenhada por aquele funcionário. Todavia, se a empresa não dispuser destas

tecnologias, é muito importante que elabore termo de responsabilidade pelos dados que aquele

profissional terá acesso, para evitar vazamentos, detalhando quais seriam as penalidades

aplicáveis nestes casos, bem como que haja o mínimo de treinamento sobre as melhores

práticas e segurança no trabalho remoto.

Neste momento da pandemia do Coronavírus, as relações pessoais e profissionais mudaram radicalmente

e está trazendo à tona novas práticas que podem, de certa maneira, ser invasivas.

 

Elaboramos as seguintes dicas para adoção de boas práticas, tanto na área do direito do trabalho - já

especificamente abordado por nossa equipe - quanto para o direito do consumidor. 

A Lei Geral de Proteção de

Dados ainda não está em

vigência, porém, como tem sido

noticiado, o PROCON e outros

órgãos fiscalizadores já estão

aplicando multas às empresas

que não possuem boas práticas

de proteção de dados.

PROTEÇÃO DE DADOS
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30.  A  PROTEÇÃO DE

DADOS DURANTE A

CRISE  DO COVID-19



Existem empresas que ainda estão em atividade presencial e, nestes casos, a OMS (Organização

Mundial da Saúde) já determinou que haja um controle sobre a saúde destes funcionários, a fim de

evitar que o local de trabalho se torne um ambiente de transmissão do Coronavírus.

 

Em algumas empresas, a atuação preventiva vai além da tradicional recomendação de higiene das mãos

e supressão do contato. Têm-se realizado a aferição de temperatura de funcionários como forma de

“controle” sobre a doença, mas isso é pouco eficaz, pois nem todos infectados possuem febre situação

que pode também trazer graves riscos se houver qualquer tipo de alegação de discriminação ou

controle de dados desnecessários. 

 

O mesmo se aplica a realização de exames e coleta de dados feitos por profissionais de saúde

contratados sob o pretexto de resguardo e controle de propagação do vírus. Neste caso, indica-se que

todas informações obtidas pelo profissional de saúde da empresa fiquem restritas a ele e sejam

completamente eliminadas após finalizada a crise, evitando assim sua divulgação em outras

circunstâncias.

 

Funcionário infectado: a empresa não poderá divulgar abertamente quem são os

funcionários infectados. Estes dados deverão ser sigilosos. Há o dever, tão somente, de

informar as pessoas que tiveram contato com o infectado, mas sem abertura de nomes e

outros dados que possam identifica-lo. 

PROTEÇÃO DE DADOS
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31.  CUIDADOS COM COLETA DE DADOS DE SAÚDE

Neste momento de surto, existem centenas de aplicativos, sites e pesquisas que estão coletando dados

de pessoas sob o argumento de que será um mapeamento da doença. Os desenvolvedores destas

pesquisas, aplicativos ou sites, deverão respeitar as regras da LGPD, ainda que não esteja em vigência,

tendo em vista a necessidade de boas práticas para a coleta de dados.

 

Portanto, todo e qualquer dado deverá ser anonimizado, não podendo constar nomes, endereços, sexo

e idade, ou quaisquer outras informações que possam identificar a pessoa que lançou a informação.

Além disso, todas plataformas de coleta de dados deverão informar quais são os motivos da coleta,

para onde os dados serão enviados e quem terá acesso, disponibilizando, inclusive, canal de

comunicação para que o usuário possa solicitar a exclusão de seus dados.

32.  APL ICAT IVO DE COLETA DE INFORMAÇÕES E

DIVULGAÇÃO SOBRE A  DOENÇA E  INFECTADOS LOCAIS  



O Poder Judiciário, anualmente, aplica o que chamamos de recesso forense. Entre os meses de

dezembro e janeiro, a máquina judiciária interrompe sua atividade, limitando-se à casos

emergenciais e de extrema gravidade. 

 

No cenário atual, o regime é similar, conforme se verifica da Resolução 313/20, do Conselho

Nacional de Justiça, que estabelece o regime de plantão extraordinário no âmbito do Poder

Judiciário (com exceção do STF e Justiça Eleitoral). 

 

Por um lado, determina-se a suspensão do trabalho presencial de magistrados, servidores,

estagiários e colaboradores. Por outro, e a princípio, mantém o funcionamento em idêntico horário

ao do expediente forense regular e assegura os serviços essenciais em cada Tribunal sejam

mantidos.

 

Ainda, a Resolução 313, do mesmo órgão, determina a suspensão dos prazos processuais até 30

de abril de 2020, o que “não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de

direitos e de natureza urgente”.

 

Significa dizer que, embora estejamos em meio a uma pandemia, o Poder Judiciário permanece em

funcionamento, especialmente para casos urgentes e de indispensável apreciação de um juiz. Por

isso, é importante manter um contato estreito com sua equipe jurídica, para que as situações sejam

tratadas com a agilidade e importância devida, para que não haja perecimento de direitos.

CONTENCIOSO
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33.  O JUDIC IÁR IO CONTINUA TRABALHANDO



Os advogados têm papeis

fundamentais em época de COVID-

19, sendo o principal deles o de

prestar informação jurídica de

qualidade e procedência,

esclarecendo os atos editados pelo

Poder Público e pelos diversos

veículos de comunicação. 

 

Além disso, a orientação de um

advogado tem caráter preventivo,

criando para os interessados, um

importante respaldo para o futuro,

que pode ser de grande valia para

diminuir eventuais riscos ou até

mesmo neutralizando ameaça de

futuras demandas judiciais.

 

Por isto, em tempos como estes,

além da atuação habitual, nosso

trabalho se dedica a prestar a

chamada "consultoria", por meio da

qual fornecemos informações e

estratégias pensadas de forma

individualizada para o cliente ou

sua empresa, visando os melhores

resultados futuros, preservando

assim a capacidade de recuperação

rápida no cenário pós-COVID-19.

E SABE COMO O NOSSO TIME TRABALHA?
 
Já aplicávamos técnicas diferenciadas antes desta crise,
porém, agora, estes recursos têm ainda mais valor, pois
possibilitam que nossos profissionais possam continuar
prestando um serviço de excelência, mesmo durante o
isolamento.
 
O atendimento virtual, por exemplo, já é marca do
escritório, visto que diversos de nossos clientes que
residem e  possuem processos fora da cidade e em outros
Estados.
 
Também aplicamos esta técnica com o Poder
Judiciário, utilizando o recurso do QR-Code para incluir
vídeos contendo informações sobre os casos em nossas
petições, possibilitando assim despachar medidas urgentes
ou importantes.

 

34.  ATUAÇÃO DOS
ADVOGADOS EM
ÉPOCA DE COVID-19

CONTENCIOSO
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É importante lembrar que estamos vivendo tempos sem
precedentes, de modo que toda a orientação fornecida é
baseada nas leis e atos administrativos editados durante a
pandemia, bem como em leis e entendimentos
jurisprudenciais já existentes, visando sempre uma situação
de equilíbrio das relações jurídicas e respeito aos Princípios
Gerais de Direito, em especial o da boa-fé.
 
Significa dizer que não existem soluções mágicas ou
garantidas, razão pela qual é importante sempre consultar
um profissional de sua confiança!

APONTE A CÂMERA DO
SEU CELULAR PARA O

QR CODE AO LADO
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