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INTRODUÇÃO 

 

Diante de um cenário complexo e inédito como a pandemia de Coronavírus 

(COVID-19), nós, da AMSTALDEN – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, queremos 

compartilhar os principais destaques do que entendemos serem pontos 

importantíssimos para que todas as empresas, colaboradores, fornecedores e 

parceiros se orientem nestas pequenas linhas escritas para auxiliar na superação 

de todas as incertezas dos momentos atuais e que estão por vir. 

 

Para isso estruturamos esse conteúdo com base nos principais questionamentos e 

preocupações a nós transmitidas por clientes, amigos e parceiros, compilando 

suas dúvidas e oferecendo respostas amadurecidas por nossa equipe 

multidisciplinar, composta de profissionais jurídicos (Especialistas em Direito 

Bancário, Trabalhista, Tributário, Cível e Empresarial), Profissionais de 

Administração, especialistas em gestão empresarial, especialistas em 

Planejamento Estratégico, em Recursos humanos, Contabilistas e Economistas. 

Nosso objetivo: fornecer informações de qualidade em prol de auxílio recíproco 

neste cenário sem precedentes. 

 

É fundamental que todos nós trabalhemos para a preservação da saúde de todos 

os nossos colaboradores diretos, de nossos parceiros, de nossos próprios clientes, 

e nos planejemos para, na medida do possível, evitar a interrupção ou paralisação 

das prestações de serviços e de comercialização/circulação de mercadorias e 

produtos e, também, entendendo os impactos legais do COVID-19 no Brasil. 
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DIREITO CONSTITUCIONAL | ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 

RESTRIÇÕES ÀS LIBERDADES INDIVIDUAIS E ESTADO DE CALAMIDADE. 

MINISTÉRIO DA SAÚDE REGULAMENTA CONDIÇÕES DE ISOLAMENTO E 

QUARENTENA 

 

 

Sabe-se que o mundo enfrenta uma pandemia causada pelo vírus denominado 

COVID-19 que, de diversas formas, vem influenciado a vida de grande número de 

pessoas. Embora países asiáticos já demonstrem avanço e até algumas vitórias no 

combate da pandemia, o ocidente ainda sofre as consequências do alastramento 

do vírus. 

 

A Itália registra centenas de mortes diárias e o Brasil agudiza um expressivo nível 

de contaminação e crescimento da doença. No momento dessa redação, foram 

registrados 1.891 casos no Brasil. 

 

Dentre as formas possíveis de enfrentar o caos instaurado pela pandemia, o 

Governo Federal editou a Lei nº 13.979/20 que tem como finalidade o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. 

 

O Ministério da Saúde regulamentou os critérios de isolamento e quarentena que 

deverão ser aplicados pelas autoridades de saúde, cujas orientações prevalecem 

sobre as orientações da Organização Mundial de Saúde: 

 

- Isolamento:  

Separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meios de 

transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a 

evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus; e 

 

- Quarentena:  

 

restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das 

pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de 

transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a 

possível contaminação ou a propagação do coronavírus. 

 

E para além da citada conceituação, a Lei nº 13.979/20 estabelece diversas 

medidas para o auxílio no controle da pandemia conforme segue: 

 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no 

âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020): 
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I - Isolamento; 

II - Quarentena; 

III - Determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 

fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos 

ou aeroportos de: (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020); 

a) entrada e saída do País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020); 

b) locomoção interestadual e intermunicipal;  (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020); 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que 

será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos 

à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 

b) previstos em ato do Ministério da Saúde 

 

 

Ou seja, o Governo Federal, no uso de sua atribuição de enfrentar situações 

excepcionais de calamidade, nos termos do artigo 21, inciso XVIII da Constituição 

Federal, estabeleceu medidas que podem restringir direitos e liberdades 

individuais. 

 

Obviamente que tais restrições devem estar embasadas de fundamento científico 

e demonstrativo de sua adequação. No entanto, por ora, o que se pode afirmar é 

que tanto o Governo Federal como os Governos Estaduais e Municípios, 

conjuntamente, podem instituir as referidas restrições, que venham atingir, 

dentre outras, a liberdade de ir e vir e até mesmo a propriedade privada. 

 

Note-se que o inciso VII do art. 3º supracitado afirma a virtualidade da requisição 

de bens e serviços, o que significa que o Estado poderá tomar o serviço ou o bem 

de alguém. Nesse sentido, Celso Bandeira de Mello define que a requisição é o ato 

pelo qual o Estado, “em proveito de um interesse público, constitui alguém, de 

modo unilateral e auto executório, na obrigação de prestar-lhe um serviço ou 

ceder-lhe ‘transitoriamente o uso’ de uma coisa in natura, obrigando-se a 

indenizar os prejuízos que tal medida ‘efetivamente’ acarretar ao obrigado”.1 

 

Como exemplo dessa medida, imóveis poderão ser requisitados para a realização 

da quarentena, assim como o serviço de profissionais da saúde poderão ser 

constituídos para prestarem auxílio no enfrentamento da pandemia. 

 
1 MELLO, Celson Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. Ed. São Paulo: Malheiros, 2010. P. 906. 
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Para além da regulamentação legal aqui citada, o Governo Federal também 

requereu ao Congresso Nacional a autorização para decretação do Estado de 

Calamidade, o que foi aprovado por meio do Decreto Legislativo nº 6/20. 

 

O referido decreto reconheceu o estado de calamidade do Estado brasileiro 

flexibilizando os fins previstos no art. 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/00), que trouxe como consequência as dispensas  do  

atingimento  dos  resultados  fiscais previstos no art. 2º da Lei nº 13.898, de 11 de 

novembro de 2019, dispensa da limitação de empenho de que trata o art. 9º da Lei 

Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e o reconhecimento do estado de 

calamidade  pública, com efeitos que podem ser perpetuados até 31 de dezembro 

de 2020, nos termos da solicitação do Presidente da  República encaminhada por 

meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020. 

 

Verifica-se que a declaração do estado de calamidade, por ora, trouxe apenas 

implicações de ordem financeira, autorizando assim o alargamento de gastos 

públicos no combate à epidemia.  
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QUARENTENA NO ESTADO DE SÃO PAULO  

 

O recente surto de Coronavírus (2019-nCOV), inicialmente detectado em Wuhan, 

China, já é uma preocupação mundial para a saúde global.2  
 

Em decorrência disto, bem como o alto risco de disseminação deste vírus, o 

Conselho Nacional de Magistratura, editou na data de 16 de março de 2020, o 

Provimento n.º 2.545/20, disponibilizado no dia 17 de março de 2020, no Diário 

de Justiça Eletrônico – Caderno Administrativo São Paulo, Ano XIII – Edição 3005 

– p.2, determinando expressamente a redução do fluxo de pessoas dentro dos 

prédios do Poder Judiciário, suspendendo prazos processuais pelo prazo de 30 

(trinta) dias, a partir de 16 de março de 2020, inclusive realização de audiências, 

sessões de julgamento do Tribunal de Justiça, bem como no Tribunal do Júri, 

exceto os casos elencados no provimento em tela. Insta ressaltar que as audiências 

de custódia e as de apresentação ao juiz, de adolescente em conflito com a lei 

apreendido e representado, não se inserem nesta suspenção (“DECRETO Nº 

64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020. 3) 

 

No tocante a cidade de Piracicaba (SP), o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, nos termos 

do DECRETO Nº 18.230, DE 23 DE MARÇO DE 20204, declara situação de 

calamidade pública e, via de consequência, estabelece regime de quarentena na 

cidade. (g.n) 
 

Como o vírus COVID-19 continua a acelerar globalmente, nacionalmente e em 

nossas comunidades locais, tratando-se de um momento sem precedentes é 

necessário proteger a todos.  

 

Todavia, mesmo para o Estado, é importante enfrentar esse momento com um 

senso de calma e responsabilidade, sendo que, em primeiro lugar, a principal sua 

prioridade é proteger a saúde e bem-estar, assim como as famílias, garantindo a 

segurança a todos.  

 

Precisamos reforçar maiores graus de “distanciamento social”5 , evitando o 

contato e ficando reclusos nas residências, para controlar a propagação do vírus 

COVID-19. “As autoridades de Nova York (EUA), por exemplo, enviaram uma 

mensagem forte a seus habitantes: ‘Todos deveriam se comportar como se já 

estivessem expostos ao coronavírus’.”6 

 

Nos Estados Unidos da América, por exemplo, a ênfase atual do CDC (Central de 

Controle de Doenças, órgão governamental dos Estados Unidos) é a de reforçar 

maior grau de “distanciamento social” para conter e mitigar a propagação da 

infecção.  

 

 
2https://www.dw.com/pt-br/oms-declara-emerg%C3%AAncia-de-sa%C3%BAde-global-por-coronav%C3%ADrus/a-

52210393 

3 https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/03/decreto-quarentena.pdf 

4http://www.piracicaba.sp.gov.br/prefeitura+decreta+calamidade+publica+e+estabelece+regime+de+quarentena.aspx 
5 https://super.abril.com.br/saude/como-funciona-o-distanciamento-social/ 
6 https://www.bbc.com/portuguese/geral-51969865 
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No tocante a quarenta em nível de Cartórios Extrajudiciais, foram dispostas 

medidas sobre prevenção a serem adotadas nos Serviços Extrajudiciais de Notas e 

de Registro do Estado de São Paulo em relação ao vírus COVID-19, nos termos do 

provimento CG n.º 8/20 – 22/3 – Cartório Extrajudiciais. 7 

 

Como podemos observar, estamos passando um por momento ímpar no mundo e 

país e, com base nisso, devemos nos portar com cautela, sempre alertas quanto às 

notícias, buscando fontes seguras e confiáveis, atentos na identificação das fake 

news e, nunca é demais lembrar,  respeitar o período de quarentena, lembrando 

que trata-se de um movimento para preservação da vida e da família. 

  
Recomenda-se pelo monitoramento da expansão do COVID-19 em tempo real, 

adotando as posturas socialmente sugeridas e necessárias, seguindo as instruções 

governamentais e das autoridades locais.  

  

 
7 http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=60672 
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Notas Sobre a Decisão do Ministro Ricardo Lewandowski Sobre MP 6363/2020 

Proferida em 06/04/2020 
 

 

Para uma compreensão do que foi decidido liminarmente pelo Ministro do 

Supremo Tribunal Federal, faz-se necessário entender a razão da impugnação 

feita à Medida Provisória que, dentre outras questões, autoriza a negociação 

individual da redução salarial. 

 

O sistema de normas do Brasil, e de boa parte do mundo ocidental, estabelece-se 

dentro de uma organização verticalizada, isso significa que cada norma jurídica 

(Leis, Decretos, Medidas Provisórias, etc.) encontra seu fundamento de validade 

na norma jurídica imediatamente superior. 

 

Dentro dessa organização verticalizada, o ápice do fundamento de validade das 

normas é a Constituição Federal, o que culmina no reconhecimento de que todas 

as normas jurídicas devem estar fundamentadas na norma constitucional. 

 

A análise feita para verificação da fundamentação de uma lei ou medida 

provisória em relação à Constituição é o que se denomina Controle de 

Constitucionalidade. 

 

Fixada essa premissa, o leitor pode compreender a discussão que a Medida 

Provisória nº 963/2020 fez surgir na seara jurídica, notadamente porque, a 

Constituição Federal, em diversas passagens, veda a negociação individual para 

fins de redução salarial. 

 

Nesse sentido, cita-se, ao menos, a seguinte passagem: 

 

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: 

(…) 

VI - Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 

Ou seja, aparentemente, a Constituição Federal estabelece que a redução salarial 

só poderá ocorrer se previsto em “convenção ou acordo coletivo”, o que demanda 

a necessária participação do órgão sindical. 

 

O próprio Ministro Lewandowski esclarece a razão de ser da citada exigência, 

referindo-se ao que ele chama de “assimetria do poder de barganha” entre o 

empregado e o empregador. 

 

Aparentemente contrariando a exigência constitucional de participação sindical 

para negociações que impliquem em redução salarial, a Medida Provisória nº 

963/2020 dispôs: 

 

Art. 7º Durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º, o 

empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de 
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salário de seus empregados, por até noventa dias, observados os seguintes 

requisitos:  

I - Preservação do valor do salário-hora de trabalho;  

II - Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que 

será encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias 

corridos; e (...) 

 

Então, dentro de uma análise superficial, a inconstitucionalidade da Medida 

Provisória (sua incompatibilidade com a Constituição Federal) deveria 

determinar o reconhecimento de sua invalidade. 

 

No entanto, o Ministro fez ainda outras ponderações, notadamente por considerar 

a necessidade de cautela diante das “graves proporções assumidas pela pandemia 

da Covid-19”. 

 

O Ministro se refere, inclusive, à posição da Organização Internacional do 

Trabalho que entende que “o diálogo social tripartite, envolvendo governos, 

entidades patronais e organizações de trabalhadores constitui ferramenta 

essencial para o desenvolvimento e implementação de soluções sustentáveis, 

desde o nível comunitário até o global”. 

 

Com a cautela que o Ministro pontua necessária, entre declarar a invalidade da 

Medida Provisória nº 963/20 e propor uma interpretação que estivesse de acordo 

com a norma constitucional, o Ministro, ciente da necessidade de manutenção da 

MP, escolheu a segunda opção e, por isso decidiu: 

 

Isso posto, com fundamento nas razões acima expendidas, defiro em parte a 

cautelar, ad referendum do Plenário do Supremo Tribunal Federal, para dar 

interpretação conforme à Constituição ao § 4º do art. 11 da Medida Provisória 

936/2020, de maneira a assentar que “[os] acordos individuais de redução de 

jornada de trabalho e de salário ou de suspensão temporária de contrato de 

trabalho [...] deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo 

sindicato laboral, no prazo de até dez dias corridos, contado da data de sua 

celebração”, para que este, querendo, deflagre a negociação coletiva, 

importando sua inércia em anuência com o acordado pelas partes.  

 

Em sua decisão liminar, o Ministro preservou a validade e aplicabilidade da 

Medida Provisória, no entanto, impôs a obrigatoriedade da comunicação sobre 

o acordo individual ao órgão sindical, no prazo de 10 (dez) dias corridos. 

 

Por fim, cumpre salientar que a discussão é precária, podendo ser reformada ou 

confirmada posteriormente e, certamente, haverá muita discussão jurídica sobre 

o assunto, notadamente por que uma considerável parcela dos cientistas jurídicos 

consideram que só há necessidade de participação sindical na negociação de 

salário quando a referida redução importar diminuição do salário-hora, no 

entanto, tal discussão foge ao escopo da pretensão do presente texto.  
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SEGURIDADE SOCIAL 

 

MEDIDAS INSS 

 

Em relação ao Instituto Nacional da Previdência Social, foram editadas as 

seguintes normativas:  

 

- Antecipação, pelo Governo Federal, da primeira parcela do 13ª salário dos 

aposentados pelo INSS para o mês de maio8; 

 

- Suspensão, por cento e vinte dias, da exigência de recadastramento anual de 

aposentados, pensionistas e anistiados políticos civis, e também da realização de 

visitas técnicas, para comprovação de vida9;  

 

- Em função da seriedade da pandemia da covid-19 (coronavírus), o atendimento 

do INSS será realizado prioritariamente por meio dos canais remotos, como a 

Central 135 e o aplicativo Meu INSS. O objetivo é reduzir riscos de exposição da 

população, de modo a evitar o deslocamento até as agências; Instrumento legal: 

Portaria 8.024 ME/SEPT (em vigor); 

 

- Durante essa fase, as agências físicas do INSS funcionarão em regime de plantão 

reduzido voltado apenas para a orientação e esclarecimento do público com 

dificuldade de utilização dos canais digitais; Instrumento legal: Portaria 8.024 

ME/SEPT (em vigor); 

 

- Com o objetivo de reduzir a exposição ao risco da população, o INSS está adotando 

uma série de medidas para simplificação dos atendimentos, prorrogação de 

prazos e flexibilização de exigências. Entre elas: a suspensão da perícia médica 

presencial e a suspensão da exigência de inscrição no CadÚnico para o 

recebimento do Benefício de Prestação Continuada (BPC) que é garantido a pessoas 

com deficiência e a idosos de baixa renda. Essas medidas somam-se à suspensão 

da prova de vida já anunciada. (Dependente de aprovação legal). 

 

- Neste período, os segurados deverão enviar seus laudos médicos pelos sistemas 

virtuais do INSS. Serão aceitos, inclusive, laudos médicos particulares. Os casos 

que dependem de perícia médica serão, excepcionalmente, atendidos 

remotamente caso a caso; (Dependente de aprovação legal). 

 

  

 
8 Disponível em <http://www.economia.gov.br/noticias/2020/marco/confira-as-medidas-tomadas-pelo-ministerio-da-

economia-em-funcao-do-covid-19-coronavirus> 

9 Idem.  
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AUXÍLIO PARA DESEMPREGADOS E EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS  

 

Conforme informação divulgada pelo Ministério da Economia em sítio eletrônico 
10, o Governo Federal tem adotado medidas econômicas para resguardar os mais 

vulneráveis em tempo de pandemia do Covid-19.  

 

Frisa-se que tais medidas ainda não foram implementadas, ou seja, o que temos, 

até o presente momento, é uma expectativa de cumprimento do plano econômico 

dentro de vários parâmetros, a saber: 

 

- O Governo anunciou a criação de um auxílio emergencial no valor R$ 200 

(duzentos reais), por pessoa, durante três meses, para apoiar trabalhadores 

informais, desempregados e microempreendedores individuais (MEIs) que 

integrem família de baixa renda.  

 

- Esse auxílio emergencial não pode ser cumulado com benefícios previdenciários, 

Benefício de Prestação Continuada (BPC), Bolsa Família ou seguro-desemprego; 

 

- Para obtenção do referido benefício, é imprescindível que o segurado atenda as 

condições especificadas no Cadastro Único, bem como possuir cadastro no site 

mds.gov.br; 

 

- Quem pode se inscrever no Cadastro Único: (i) famílias com renda mensal de até 

meio salário mínimo por pessoal; (ii) família com renda mensal total de até três 

salários mínimos; (ii) Famílias com renda maior que três salários mínimos, desde 

que o cadastramento esteja vinculado à inclusão em programas sociais nas três 

esferas do governo, (iv) pessoas que moram sozinhas podem ser cadastradas. Elas 

constituem as chamadas famílias unipessoais; (v) Pessoas que vivem em situação 

de rua — sozinhas ou com a família — também podem ser cadastradas.  

 

  

 
10 Disponível em: <http://www.economia.gov.br/noticias/2020/marco/confira-as-medidas-tomadas-pelo-ministerio-da-

economia-em-funcao-do-covid-19-coronavirus>   
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DIREITO TRABALHISTA 

 

AS RELAÇÕES DE TRABALHO NO ATUAL CENÁRIO 

 

 

Diante do cenário de alerta global estabelecido pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) sobre a Pandemia do novo Coronavírus (nCoV-2019), bem como do 

aumento no número de casos suspeitos atrelados à doença no País, surgem 

inúmeros questionamentos acerca dos aspectos trabalhistas neste cenário de 

crise. 

 

Para regulamentar medidas trabalhistas a serem utilizadas no enfrentamento do 

estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 64.879 de 

março de 20 de março de 2020, e da emergência da saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus (covid-19), em 22 de março de 2020 

entrou em vigor a Medida Provisória nº 927 trazendo importantes providências 

que auxiliarão as empresas (de pequeno, médio e grande porte) na tomada de suas 

decisões, visando sua manutenção e sobrevivência no mercado. 

 

ASPECTOS GERAIS 

 

A princípio, antes de adentrarmos no texto trazido pela Medida Provisória nº 

927/2020, faz-se importante a compreensão dos termos mencionados na Lei 

13.979/20 sancionada em 06 de fevereiro de 2020, definindo as medidas de 

contenção da Pandemia (tais como isolamento, quarentena e determinação 

compulsória de exames), bem como da portaria 356/20 do Ministério da Saúde, 

cujo intuito é a sua regulamentação. 

 

Sob a ótica Trabalhista, seguem os destaques que merecem conhecimento: 

 

O ISOLAMENTO 

 

O termo Isolamento deve ser compreendido como “separação de pessoas doentes 

ou contaminadas, ou de bagagens, meios de transporte, mercadorias ou 

encomendas postais afetadas, de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a 

propagação do coronavírus”.  

Tal determinação deve sempre ser precedida de orientação e/ou determinação 

proferida por médico, agente da vigilância sanitária ou autoridade competente, 

aplicando-se aos casos de suspeita ou confirmação de contaminação pelo COVID-

19, sendo, portanto, hipótese de falta justificada ao trabalho. 

 

 

EMPRESAS EM FUNCIONAMENTO E CASOS SUSPEITOS 

 

As empresas que ainda se encontram em funcionamento devido à natureza 

essencial de suas atividades, no caso de seus colaboradores apresentem sintomas 
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do COVID-19, estes devem buscar imediatamente orientações médicas através 

dos meios dispostos pelo Ministério de Saúde.  

 

Neste ponto, vale ressaltar que a presença de sintomas não implica 

necessariamente na incapacidade para o trabalho, porém, devido às novas 

determinações do Ministério da Saúde, mesmo sem confirmações acerca da 

contaminação pelo COVID-19, pode ser providenciado, pela empresa, o 

isolamento do colaborador suspeito de contágio, que deverá ficar afastado por no 

mínimo 14 (quatorze dias). 

 

Portanto, políticas sobre ausências e faltas devem ser aplicadas de maneira 

uniforme (podendo ser revistas pelas empresas a qualquer momento), tendo em 

vista que, na maioria das vezes, as faltas serão caracterizadas como justificadas. 

 

 

 

EMPRESAS EM FUNCIONAMENTO E CASOS CONFIRMADOS 

 

Aos empregados e prestadores de serviços sintomáticos ou que tenham sido 

recomendados a permanecer em casa, mas que estejam aptos ao trabalho, se 

tecnicamente possível, deve ser dada a opção de trabalho em regime de Home 

Office/Teletrabalho, conforme adiante se explana mais detalhadamente, sendo 

esta inclusive, uma das hipóteses trazidas pela Medida Provisória nº 927/2020.  

 

No entanto, àqueles sintomáticos que estejam eventualmente incapacitados para 

o trabalho, deve-se seguir o regime do auxílio-doença (pagamento de salários por 

15 dias e encaminhamento ao INSS). 

 

 

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 927/20 

 

Embora a legislação trabalhista e previdenciária não consiga oferecer solução para 

todos os impasses trazidos pela relação de trabalho em tempos de crise, é essencial 

o aprofundamento dos estudos para prevenir maiores danos e reduzir os impactos 

inevitáveis, sendo esta, inclusive, a principal intenção da Medida Provisória nº 

927/20. 

 

Conforme destacado preambularmente, a referida MP traz em seu texto 

alternativas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e 

da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do 

Coronavírus (covid-19). 

 

Neste contexto, esclarece-se que o disposto na referida Medida Provisória se 

aplicará somente durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo 

Decreto Legislativo nº 6, de 2020, constituindo para fins trabalhistas, hipótese de 

força maior, nos termos do art. 501 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
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Como alternativa trazida às Empresas e com o intuito de garantir a manutenção 

do vinculo empregatício, poderão, o empregado e o empregador, celebrar acordo 

individual escrito, que terá preponderância sobre os demais instrumentos 

normativos, dentro dos limites estabelecidos constitucionalmente. 

 

Para tanto, objetivando o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do 

estado de calamidade pública e para preservação do emprego e da renda, poderão 

ser adotadas pelas Empresas e Empregadores as seguintes medidas (art.3º MP 

927/20): 

 

I - o teletrabalho;  

II - a antecipação de férias individuais;  

III - a concessão de férias coletivas;  

IV - o aproveitamento e a antecipação de feriados;  

V - o banco de horas;  

VI - a suspensão de exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho;  

VII - o direcionamento do trabalhador para qualificação; e,  

VIII - o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

FGTS. 

 

 

O TELETRABALHO 

 

Conforme imaginado, a decretação do Estado de Calamidade em decorrência da 

Pandemia do COVID-19, e as consequentes determinações de isolamento, 

representaram um aumento do trabalho em regime de Home Office, com intuito 

de reduzir as aglomerações e os riscos de contágio nas Empresas.  

 

Importante ressaltar que a própria Reforma Trabalhista de 2017 já havia 

regulamentado o teletrabalho com a inserção dos artigos 75-A a 75-E da CLT, 

permitindo a alteração do regime presencial para teletrabalho mediante acordo 

individual registrado em aditivo contratual.  

 

Todavia, a MP 927/20 traz em seu artigo 4º as condições excepcionais para o 

regime de teletrabalho, isto é, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime 

de trabalho presencial para o teletrabalho (o trabalho remoto ou outro tipo de 

trabalho a distância) e determinar o retorno ao regime de trabalho presencial, 

independentemente da existência de acordos individuais ou coletivos, dispensado 

o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. 

 

Destaca-se que para fins da MP 927/20, considera-se teletrabalho:  

 

“trabalho remoto ou trabalho a distância a prestação de serviços preponderante 

ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de 

tecnologias da informação e comunicação que, por sua natureza, não configura 

trabalho externo, aplicável o disposto no inciso III do caput do art. 62 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943/”. 

(§1º, art. 4º MP 927/90).” 
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Ademais, importante ressaltar ainda que para que haja a alteração do regime 

presencial para o de teletrabalho, o empregador deverá comunicar seus 

empregados com antecedência de, no mínimo 48 (quarenta e oito horas). O 

presente regime pode, inclusive, estender-se aos estagiários e aprendizes. 

 

A responsabilidade pela aquisição, manutenção e fornecimento dos 

equipamentos tecnológicos e de infraestrutura para o desempenhar do regime de 

teletrabalho, deve ser estabelecido em contrato escrito firmado previamente ou 

até 30 dias contados da data da alteração do regime. 

 

Todavia, na hipótese de o empregado não possuir os equipamentos tecnológicos 

e/ou infraestrutura necessária para o teletrabalho, poderá o empregador fornecer 

equipamentos em regime de comodato (empréstimo) e pagar pelo serviço de 

infraestrutura necessário (o que não caracterizará verba de natureza salarial). 

 

Inexistindo a possibilidade do regime de comodato exposto anteriormente, o 

período da jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à 

disposição do empregador.  

 

Ademais, destaca-se que uso de aplicativos e programas de comunicação fora da 

jornada de trabalho normal do empregado não constituirá tempo à disposição, 

regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo 

individual ou coletivo. 

 

DA ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS 

 

 

Ainda como hipótese de solucionar as complicações trazidas pela Pandemia do 

COVID-19, o empregador poderá antecipar as férias de se seu empregado, 

informando-o com 48 horas (quarenta e oito horas) de antecedência, 

estabelecendo o período a ser gozado. 

 

Não obstante, as férias poderão ser concedidas ainda que o período aquisitivo 

relativo a estas não tenha transcorrido. Poderão ser inclusive, negociados os 

períodos futuros de férias, permitindo-se sua antecipação, desde que realizado 

mediante acordo individual escrito. Todavia, importante salientar que os 

trabalhadores pertencentes ao Grupo de risco do Covid-19 possuirão preferencia 

no gozo de férias, sejam elas individuais ou coletivas. 

 

Os profissionais de saúde, por sua vez, bem como aqueles que desempenham 

funções essenciais, poderão ter suas férias ou licenças suspensas pelo 

Empregador, que deverá comunicar formalmente a decisão ao trabalhador, com 

antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. 

 

Importante salientar que para as férias concedidas durante o estado de 

calamidade pública, o empregador poderá efetuar o pagamento do adicional de 
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um terço de férias após sua concessão, até a data do pagamento da gratificação 

natalina (13º salário).  

 

Ademais, fica a critério do Empregador concordar com a conversão do “um terço 

de férias” em abono pecuniário no caso de requerimento por parte do empregado. 

 

Já os valores referentes às férias concedidas em razão do estado de calamidade 

pública, poderão ser pagos até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do 

gozo das férias. 

 

CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS 

 

Indiscutível é que devido à decretação de estado de calamidade e com as 

sucessivas determinações de isolamento, inúmeras empresas foram paralisadas 

em virtude de quebra em sua cadeia de produção/serviço, falta de insumos 

importados ou simplesmente pela natureza não essencial de sua atuação. 

 

Visualizando um cenário de paralisação das atividades empresariais, a MP 927/20 

prevê a possibilidade de concessão de férias coletivas, na qual o empregador 

deverá notificar com antecedência de, no mínimo, 48 horas, o conjunto de 

empregados afetados (não necessariamente todos), ficando dispensada a 

comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e a comunicação aos 

sindicatos representativos da categoria profissional, tendo em vista o caráter 

excepcional da medida estudada.  

 

DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 

 

Ainda com o intuito de tornar a atual circunstancia enfrentada pelo nosso país o 

menos onerosa possível, tanto para o empregado quanto para o empregador, a 

Medida Provisória 927/20, traz a possibilidade de antecipação do gozo de feriados 

não religiosos, devendo, os empregados beneficiados com tal antecipação, serem 

notificados com, no mínimo, 48 horas (quarenta e oito horas) de antecedência, 

mediante indicação expressa dos feriados aproveitados. 

 

Os feriados religiosos, por sua vez, dependerão de concordância do empregado, 

mediante manifestação escrita em contrato individual. 

 

BANCO DE HORAS 

 

Ainda no mesmo sentido, de tornar as medidas tomadas durante o estado de 

calamidade as mais brandas possíveis, fica autorizada a interrupção das 

atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação 

de jornada, por meio de banco de horas, em favor do empregador ou do 

empregado, o que deverá ser estabelecido por meio de acordo coletivo ou 

individual formal, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado da 

data de encerramento do estado de calamidade pública. 
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Destaca-se que a compensação do tempo interrompido, poderá ser feita mediante 

prorrogação de jornada de trabalho em até duas horas, independentemente de 

convenção coletiva ou acordo individual, não podendo, todavia, exceder as dez 

horas diárias. 

  

SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE 

NO TRABALHO 

 

Durante o estado de calamidade pública, deixa de ser obrigatória a realização de 

exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames 

demissionais, a não ser aqueles cujo exame ocupacional se deu em menos de 180 

dias. Todavia, após findo o estado de calamidade pública, todos os exames deverão 

ser prontamente realizados no prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

Fica suspensa também a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos 

e eventuais dos empregados, os quais deverão ser realizados no prazo de noventa 

dias, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública. 

 

Neste sentido, há de se ressaltar ainda hipótese de que tais treinamentos sejam 

realizados a distância e caberá ao empregador observar os conteúdos práticos, de 

modo a garantir que as atividades sejam executadas com segurança. 

 

DO DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO 

DE SERVIÇO  

 

Como forma de possibilitar a manutenção e sobrevivência das empresas durante 

o estado de calamidade, a MP 927 de 2020 suspendeu a exigibilidade do 

recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente aos meses de março, abril e 

maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, recolhimentos 

estes que poderão ser pagos mediante parcelamento sem incidência de multas, 

atualização ou encargos. 

 

A quitação dos valores referentes as competências acima evidenciadas serão 

quitadas em até seis parcelas mensais, devendo o empregador, para usufruir de 

desta prerrogativa, declarar todas as informações e iniciar pagamento até 20 de 

junho de 2020. Por sua vez, valores não declarados, serão considerados em atraso, 

consubstanciando-se no pagamento integral da multa e dos encargos previstos. 

 

Ademais, em caso de rescisão do contrato de trabalho, ficará resolvida a suspensão 

ora discutida, ficando o empregador obrigado a recolher os valores 

correspondentes. 

 

Fica suspensa ainda a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos às 

contribuições do FGTS pelo prazo de cento e vinte dias, contado da data de entrada 

em vigor desta Medida Provisória 927/20. 
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OUTRAS DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA TRABALHISTA 

 

Tendo em vista a especificidade do momento enfrentado pela Saúde Pública no 

Brasil, a MP 927 de 2020, autoriza aos estabelecimentos de saúde, mesmo que 

insalubres, desde que mediante acordo individual escrito, a jornada de doze horas 

por trinta e seis horas de descanso. Permitindo-se ainda, a prorrogação da jornada 

de trabalho nos termos do art. 61 da CLT, bem como, a adoção de escalar de horas 

suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do intervalo Inter 

jornada, sem que ocorram penalidades administrativas, garantindo-se, porém, o 

repouso semanal remunerado nos termos do artigo 67 da CLT. 

 

Ademais, ficam suspensos os prazos processuais para apresentação de defesa e 

recursos na esfera administrativa, originados a partir de autos de infração 

trabalhistas e notificações de débito de FGTS. 

 

Importantíssimo ressaltar que os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-

19) não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo 

causal entre a contaminação e o pacto laboral. 

 

Destaca-se ainda que acordos e convenções coletivas vencidas ou vincendas no 

prazo de 180 dias a contar da MP 927/20 poderão ser prorrogadas a critério do 

empregador pelo prazo de 90 dias. 

 

 

ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO DO ABONO ANUAL EM 2020 

 

A Medida Provisória n. 927 de 2020 prevê ainda a possibilidade do pagamento do 

abono anual ao beneficiário da previdência social que, durante este ano, tenha 

recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou 

auxílio-reclusão será efetuado em duas parcelas, excepcionalmente: 

 

I - a primeira parcela corresponderá a cinquenta por cento do valor do benefício 

devido no mês de abril e será paga juntamente com os benefícios dessa 

competência; e  

 

II - a segunda parcela corresponderá à diferença entre o valor total do abono anual 

e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os benefícios da 

competência maio. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Medida Provisória n. 927 de 2020 veio para flexibilizar algumas regras 

trabalhistas com o intuito de salvaguardar a sobrevivência da empresa bem como 

garantir a manutenção do emprego. Neste sentido, aconselha-se a não efetuar 

demissões, salvo as solicitaras pelo funcionário ou as com justa causa.  
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Ainda, ressalta-se que as normas celetistas e demais correlatas ainda permanecem 

em vigor, devendo serem seguidas conforme determinado. 
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DIREITO BANCÁRIO 

 

CONTRATOS BANCÁRIOS 

 

A AMSTALDEN SOCIEDADE DE ADVOGADOS, com profissionais habilitados nos 

estudos dos impactos financeiros e contratuais no segmento bancário e mercado 

de capitais, dentre outros, neste momento crítico e excepcional que o COVID-19 

impõe a todas as empresas e pessoas físicas, apresenta sua cota de contribuição 

atualizando, a partir de hoje, as principais notícias do Sistema Financeiro Nacional 

para sua consulta, bem como apresentando as possiblidades inerentes de suporte 

e benefícios passíveis de serem utilizados pelos correntistas e clientes em geral.   

 

O Conselho Monetário Nacional (CMN) já vem editando algumas regras para 

amenizar os impactos que o covid-19 tem ou ainda possam causar à saúde 

financeira das empresas e pessoas físicas, com contratos e obrigações bancárias 

em aberto. Algumas medidas interessam mais aos Bancos para que os mesmos 

possam permitir que parte dos benefícios que lhes são concedidos possam ser 

repassados a clientes e usuários do sistema bancário. Muitos bancos ainda estão 

recebendo orientações das respectivas Diretorias, razão pela qual o que aqui 

expomos pode ainda sofrer alterações. 

 

DÍVIDAS BANCÁRIAS - O que existe até o momento, já consolidado? 

 

Os 5 maiores bancos (Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander) já assumiram o 

compromisso público de adotar medidas para amenizar os efeitos negativos do 

coronavírus, pelo que destacamos o que segue: 

 

Compromisso de atender pedidos de PRORROGAÇÃO POR 60 DIAS dos 

vencimentos de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas 

para os contratos vigentes e com pagamentos dia e limitados aos valores já 

utilizados. Essa prorrogação NÃO SERÁ AUTOMÁTICA, exigindo que os 

contratantes contatem seus respectivos bancos para renegociação desse prazo. 

Não é com a gerência que se tratará sobre o assunto, mas através dos canais de 

comunicação disponibilizados por cada banco. No noticiário não faz exclusão às 

empresas de pequeno e médio portes, a despeito de a FEBRABAN não as incluir na 

relação. O noticiário, igualmente, divulga que o prazo de renegociação pode ser de 

até 6 meses. Espera-se que tais dúvidas sejam esclarecidas em breve para se evitar 

uma enxurrada de medidas liminares tentando a obtenção da igualdade entre os 

beneficiários. 

 

Quanto aso demais bancos, não se tem notícias de suas adesões, razão pela qual 

devem, antes de se adotar tentativas judiciais de solução ao problema contatar os 

que não estão se comprometeram ainda expressamente com as medidas propostas 

pelo Governo, através do CMN. 
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Por ora, a medida não inclui o pagamento com consumo de água, luz ou telefonia 

em geral, razão pela qual se deve aguardar algum pacote específico ou adoção de 

procedimento voluntário de facilitação por parte das respectivas concessionárias. 

Eventuais não cobranças divulgadas só têm atingido determinado segmento de 

menor renda, onde tais despesas estão sendo assumidas pelos respectivos Estados. 

 

O procedimento de renegociação das dívidas bancárias é exclusivo de cada 

instituição, bem como a avaliação da concessão dos benefícios. 

 

Financiamentos de casa própria estão dentro da possiblidade dessa “moratória” de 

60 dias, bem como financiamentos de veículos e demais bens. 

 

Não se aplica tal “moratória”, pelo menos até o momento, em outros 

parcelamentos na aquisição de insumos feitos por cartões de crédito e boletos 

bancários. 

 

Ainda não se tem qualquer posicionamento sobre renegociação de saldo de cartões 

de crédito. Ao que tudo indica não serão objeto de renegociação. Tampouco o 

endividamento em cheques especiais. Porém, os mesmos também correspondem 

a um contrato bancário e, portanto, deve ser consultado o seu banco para se ter 

notícia também de sua inclusão em eventual prorrogação de prazo de fatura, 

ficando atendo a eventuais taxas de juros a serem aplicadas, porque são contratos 

que representam as maiores taxas. 

 

Além disso, contratos com instituições financeiras podem ser revisados possíveis 

alterações das condições inicialmente tratadas, como: a) taxas de juros pelas 

médias de mercado; grau de comprometimento de garantias, se em excesso; 

alteração de termos e condições gerais do contrato, inclusive das condições de 

previsão de vencimento antecipado; análise dos seguros prestamistas e demais 

seguros que prometem dar suporte me casos excepcionais; análise do custo efetivo 

do contrato (CET) e eventuais desequilíbrios nesse novo cenários; análise dos 

contratos em dólar e contratos vinculados ao mercado de capitais, como um todo, 

e verificação das relações de consumo. 

 

A flexibilização de várias regras para Gestão de Risco e de Capital também permite 

melhor resposta à pandemia COVID-19 para as instituições financeiras, que 

podem ou não beneficiar o devedor, conforme disposto nas Resoluções CMN 4.782 

e 4.783. 
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DIREITO TRIBUTÁRIO 

Na seara tributária, alguns procedimentos estão sendo adotados pelo governo 

para minimizar os impactos da novel crise instaurada pelo coronavírus (COVID-

19) 

 

O que temos de concreto, até o momento, são as Portarias n. 7.820 e 7.821, da 

PGFN, que instituem parcelamentos para débitos já inscritos em dívida ativa, e 

postergam por 90 dias as cobranças daqueles ainda não inscritos. 

 

PORTARIAS NÃO SÃO NOVOS PROGRAMAS DE PARCELAMENTO 

 

É importante ressaltar que tais Portarias não são novos programas de 

parcelamento nos moldes dos REFIS e PERT anteriores, visto que pela adesão às 

suas condições o contribuinte não terá descontos nas multas e juros (como ocorria 

nos casos de parcelamento), mas, invariavelmente, mostram-se mais vantajosas 

que o parcelamento ordinário (60xs) já velho conhecido dos devedores tributários 

em geral 

 

Além disso, o prazo para adesão o prazo para adesão à condição de parcelamento 

trazido, que anteriormente ia até 25/03/2020, foi prorrogado pela portaria 8457, 

de 25/03/2020, e agora a adesão está aberta até a data final da vigência da MP 899, 

MP esta que foi aprovada pelo Senado em 24/03/2020, indo agora para sanção do 

presidente da república. 

 

Abaixo, trazemos os principais benefícios trazidos por ambas as portarias 

 

Portaria nº 7.820, de 18/03/2020: 

 

Disciplina procedimentos, requisitos e condições para transação tributária, para 

devedores de créditos tributários já inscritos em dívida ativa da União. 

 

A adesão às suas condições é efetuada mediante a aceitação da proposta da PGFM 

exclusivamente pela plataforma REGULARIZE (www.regularize.pgfn.gov.br). 

 

Em suma, as condições para a adesão são: 

 

- Pagamento de entrada correspondente a 1% (um por cento) do valor total dos 

débitos a serem transacionados, divididos em até 3 (três) parcelas iguais e 

sucessivas; 

 

- Parcelamento do restante em até 81 (oitenta e um) meses, sendo em até 97 

(noventa e sete) meses na hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário 

individual, microempresa ou empresa de pequeno porte; 
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- Diferimento do pagamento da primeira parcela do parcelamento a que se refere 

o inciso anterior para o último dia útil do mês de junho de 2020. 

- Em se tratando das contribuições para a seguridade social devidas pelo 

empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos à 

pessoa física poderão ser parceladas em até 57 meses; 

 

O valor mínimo das parcelas será de R$100,00 (pessoa física, empresário 

individual, ME ou EPP, e R$500,00 nos demais casos. 

 

O débito em discussão judicial só poderá ser incluso neste “programa” caso o 

devedor apresente cópia do requerimento de desistência das ações, impugnações 

ou recursos a eles relativos, com pedido de extinção do respectivo processo com 

resolução de mérito. 

 

A adesão a essa transação não implica em desoneração de quaisquer bens do 

devedor que eventualmente estejam garantindo a dívida transacionada, quer na 

via administrativa, quer na via judicial 

 

Dívidas parceladas poderão ser transacionadas, desde que o contribuinte requeira 

a desistência do parcelamento. Além disso, a entrada será de 2% (e não 1%¨como 

nos casos anteriores). 

 

 

Portarias nº 7.821, de 18/03/2020: 

 

Essa portaria suspende por 90 dias prazos para defesas administrativas em curso 

em 16/03/2020, ou iniciados após essa data 

 

Também suspende por 90 dias os pedidos de protesto de CDAs, instauração de 

procedimentos administrativos para reconhecimento de responsabilidade 

tributária e a exclusão de contribuintes de parcelamentos por inadimplência de 

parcelas 

 

 

Decreto nº 10.285, de 20/03/2020: Reduz a zero, até 01/10/2020, as alíquotas do 

IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) incidentes sobre os produtos que 

poderão ser utilizados no combate ao COVID-19, classificados pelos seguintes 

códigos na TIPI: 2207.20.19, 3808.94.11, 3808.94.19, 3808.94.29, 3926.20.00, 

3926.90.90, 3926.90.90, 7326.20.00, 9004.90.20, 9004.90.90, 9018.19.80, 

9018.39.23, 9018.39.99, 9019.20, 9020.00.90 

 

Resolução nº 17, de 17/03/2020: Reduz a zero, até 30/09/2020, a alíquota ad 

valorem do II (Imposto de Importação) para produtos que poderão ser utilizados 

no combate ao COVID-19, classificados nos seguintes códigos da NCM 

(Nomenclatura Comum do Mercosul): 2207.20.19, 2934.99.34, 3808.94.19, 

3808.94.29, 3926.20.00, 4015.11.00, 4015.19.00, 5601.22.99, 6210.10.00, 

6210.20.00, 6210.30.00, 6210.40.00, 6210.50.00, 6307.90.10, 6307.90.90, 
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6505.00.22, 7326.20.00, 9004.90.20, 9004.90.90, 9018.39.22, 9018.39.23, 

9018.39.24, 9018.39.91, 9018.39.99, 9018.90.10, 9019.20.10, 9019.20.30, 

9019.20.40, 9020.00.10, 9020.00.90, 9025.11.10. 

 

Instrução Normativa da RFB n. 1.927, de 17/03/2020: Altera a Instrução 

Normativa SRF nº 680, de 2 de outubro de 2006, que disciplina o despacho 

aduaneiro de importação, facilitando o desembaraço aduaneiro de produtos 

(insumos e matérias primas) classificados nos seguintes códigos da NCM 

(Nomenclatura Comum do Mercosul): 2207.20.19, 2934.99.34, 3808.94.19, 

3808.94.29, 3926.20.00, 3926.90.40, 3926.90.90, 4015.11.00, 4015.19.00, 

5601.22.99, 6210.10.00, 6210.20.00, 6210.30.00, 6210.40.00, 6210.50.00, 

6307.90.10, 6307.90.90, 6505.00.22, 7326.20.00, 9004.90.20, 9004.90.90, 

9018.39.22, 9018.39.23, 9018.39.24, 9018.39.91, 9018.39.99, 9018.90.10, 

9019.20.10, 9019.20.30, 9019.20.40, 9020.00.10, 9020.00.90, 9025.11.10. 

 

Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 555, de 24/03/2020: prorroga por 90 dias a 

validade de Certidões Negativas de Débitos (CND) e de Certidões Positivas com 

Efeito de Negativa (CPEN) relativas a créditos tributários  federais o à Dívida ativa 

da União 

 

 

 

SIMPLES NACIONAL  

 

O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) aprovou a Resolução CGSN nº 152, 

de 18 de março de 2020, que prorroga o prazo para pagamento dos tributos 

federais no âmbito do Simples Nacional. A medida se aplica para MEI, ME e EPP: 

 

I – o Período de Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril 

de 2020, fica com vencimento para 20 de outubro de 2020; 

 

II – o Período de Apuração Abril de 2020, com vencimento original em 20 de maio 

de 2020, fica com vencimento para 20 de novembro de 2020; e 

 

III– o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento original em 22 de junho 

de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. 

 

Alertamos, contudo, que o período de apuração Fevereiro de 2020, com 

vencimento em 20 de março de 2020, está com a data de vencimento mantida.  

 

Ato Declaratório Executivo da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil 

orientará os procedimentos operacionais a serem adotados pelos contribuintes 

para cumprimento dos efeitos da Resolução. 
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DIREITO EMPRESARIAL 

 

ORIENTAÇÕES PRELIMINARES PARA EVITAR A INSOLVÊNCIA 

 

Insolvência é o estado do devedor que se encontra sem recursos financeiros ou 

patrimoniais para pagar as dívidas que contraiu. 

 

Como estamos diante de um cenário inédito, sem precedentes, com a pandemia do 

COVID-19, segundo consta nas informações públicas e notórias divulgadas pela 

mídia em geral, visualizamos o aumento da probabilidade de paralisação de 

diversos setores, o que pode, consequentemente, resultar em impontualidade no 

pagamento de obrigações assumidas, de forma generalizada, sem contar a 

possibilidade de falta de insumos, rescisões contratuais que, conjuntamente, 

podem resultar em crise de liquidez e grande impacto financeiro negativo para 

contrapartes.  

 

Para se evitar a Insolvência, recomenda-se a adoção de medidas para 

administração do caixa, renegociação de contratos de maneira consensual, sob 

orientação direta do corpo jurídico. Acreditamos que a imensa maioria das 

situações são administráveis. Recomenda-se orientação jurídica direta para evitar 

generalizações, pois existem instrumentos financeiros, administrativos e 

jurídicos que normalmente são empregados na superação de crises em empresas. 

 

ALTERNATIVAS 

 

Em casos de absoluta extremidade, empreendedores devem considerar a 

utilização de Regimes de Recuperação Judicial/Extrajudicial como plataforma 

para viabilizar a reestruturação de dívidas, em ambiente processual.  Nesse caso, 

os administradores da Sociedade Empresária devem pleitear o benefício em juízo 

após analisar, junto com o advogado e demais profissionais que os assessoram, se 

entre os meios indicados há um ou mais que possam mostrar-se eficazes no 

reerguimento da atividade econômica. A Recuperação Judicial é instituto jurídico 

que objetiva viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do 

devedor, permitindo a manutenção das atividades empresariais. 

 

Apenas para fins ilustrativos, podem-se utilizar para evitar a insolvência, alguns 

em juízo, alguns extrajudicialmente, as seguintes alternativas11: 

 

(a) Dilação de Prazos ou Revisão de Condições de Pagamentos; 

(b) Operações Societárias de Fusão, Incorporação ou cisão; 

(c) Alteração do Controle Societário, com ou sem transferência total do poder 

a grupos mais capacitados; 

(d) Reestruturação da administração da Sociedade Empresária, com 

substituição dos administradores ou redefinição dos órgãos de controle; 

(e) Reestruturação do Capital Social; 

 
11 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa - São Paulo: Saraiva. 
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(f) Renegociação das obrigações ou do passivo trabalhista; 

(g) Dação em pagamento ou novação das principais dívidas; 

(h) Constituição de sociedade de credores, para revitalizar a empresa em crise; 

(i) Realização Parcial do Ativo, visando o levantamento de recursos 

financeiros para investimento ou quitação de dívidas; 

(j) Equalização de encargos financeiros; 

(k) Administração compartilhada; 

(l) Emissão de Valores Mobiliários (quando houver mercado para operações 

como as de securitização, debêntures, etc.); 

(m) Adjudicação de bens a credores para diminuir o passivo. 

  



32 

 

MEDIDAS ADOTADAS PELO GOVERNO DE SÃO PAULO REFERENTE À LINHA 

DE CRÉDITO PARA PEQUENOS EMPREENDEDORES 

 

O Governo do Estado de São Paulo anunciou, no dia 02 de abril de 2020, duas 

medidas econômicas adotadas pelo Governo do Estado para combater a crise 

desencadeada pelo Covid-19. 

São as medidas: 

a) Governo liberou R$ 150.000.000,00 em linha de crédito para auxiliar 

microempreendedores; 

b) Serão 100 milhões através do Banco do Povo e 50 milhões por meio do SEBRAE 

– programa empreenda rápido; 

 

DO CRÉDITO DESTINADO POR MEIO DO SEBRAE 

 

Dos valores acima identificados, R$ 15 milhões serão destinados a juros zero em 

parceria com o SEBRAE. Porém, terão acesso ao crédito somente 

microempreendedores que concluíram o curso de qualificação no programa 

Empreenda Rápido e no Programa Super MEI. Tais empresas também não podem 

possuir restrições no CNPJ. A linha de crédito de até R$ 15.000,00, com parcelas 

de até 24 vezes e carência de 01 a 03 meses para início do pagamento. 

 

DO CRÉDITO DESTINADO POR MEIO DO BANCO DO POVO 

 

Já o restante será oferecido como linha de microcrédito, com taxa mínima de 

0,35% a 1% ao mês e prazos para pagamento em até 36 vezes e carência de 60 a 90 

dias. Ademais, a taxa de crédito sem avalista passa de R$ 1.000,00 para R$ 

3.000,00. As linhas de crédito vão de R$ 200,00 a R$ 20.000,00. Este 

financiamento será feito por meio do Banco do Povo, mediante análise de crédito 

e comprovação de endereço. As empresas que podem receber o referido crédito são 

MEIs, MEs, LTDAs e EIRELIs, assim como microempresas urbanas e rurais do setor 

informal. 

 

CONTATO PARA DÚVIDAS SOBRE APROVAÇÃO DA LINHA DE CRÉDITO 

 

Para mais informações acerca do enquadramento da empresa nos moldes acima e 

sobre aprovação do crédito, seguem os contatos de e-mail, telefone e whatsapp. 

contato@bancodopovo.sp.gov.br 

atendimento@adesampa.com.br 

(11) 97352-8802 

(11) 97207-8260 

(11) 97207-8260 

(11) 94159-5378 

(11) 97207-8260 
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DIREITO DO CONSUMIDOR 

 

ORIENTAÇÕES RELACIONADAS AOS FORNECEDORES DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS AO CONSUMIDOR FINAL 

 

 

Fornecedores de Produtos e Serviços ao Consumidor final, desde as primeiras 

notícias do avanço da doença COVID-19, deveriam trabalhar para garantir que 

seus clientes não sejam prejudicados.  

 

Todas as Sociedades Empresárias que prestam serviços ou comercializam 

produtos ao consumidor final estão sujeitas às normas do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) e devem agir com razoabilidade, sempre lembrando que a 

proteção da saúde e segurança são direitos básicos do consumidor. 

 

É recomendado aos fornecedores que disponibilizem informações claras e 

precisas aos consumidores sobre possíveis impactos do COVID-19, direta ou 

indiretamente, em seus produtos ou serviços. 

 

PASSAGENS AÉREAS 

 

O Governo Federal adotou a Medida Provisória 925, de 18 de março de 2020, que 

definiu que o prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens 

aéreas será de doze meses, observadas as regras do contrato e manutenção da 

assistência material. Todo aquele consumidor que aceitar o crédito de suas 

passagens para utilização nos próximos doze meses, contados da data do voo 

contratado, estarão isentos das penalidades contratuais, ou seja, de eventuais 

retenções de parte dos valores pagos, entre outros. A regra vale para as passagens 

compradas até 31/12/2020. 

 

ESCOLAS, CURSOS, CURSOS DE LÍNGUAS E FACULDADES 

 

Referidas instituições seguem as diretrizes traçadas pelo Ministério da Educação 

e estão obrigadas a ministrar todo o conteúdo pedagógico definido pela legislação, 

ou sendo repostos ou ministrados por meio online (ou outro), sem que ocorra 

perda da qualidade de ensino. 

 

ACADEMIAS  

 

Recomenda-se que suspendam os contratos por prazo determinado e compensem 

o período quando a situação for normalizada, sem que seja imposto ao consumidor 

final nenhum ônus, por exemplo, multa contratual. 

 

Na eventualidade de o consumidor não possa usufruir do serviço posteriormente, 

a ele é cabido o direito de requisitar o cancelamento do contrato que, com pesar de 

preverem cláusulas de cancelamento, em se tratando de uma situação 
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excepcional, recomenda-se a composição do cliente e empresa para cancelamento 

do serviço sem aplicabilidade de multas. 

 

 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA, GARANTIA E SERVIÇOS  

 

A Fundação Procon-SP, vinculada à Secretaria da Justiça e Cidade do Estado, 

entende que, em função do momento excepcional, alguns prazos ficam suspensos. 

 

Acatando as orientações das autoridades, o consumidor não deve se deslocar para, 

por exemplo, cumprir o prazo de revisão prevista em garantia de veículo 

automotor, ainda que o vencimento do prazo estipulado contratualmente ocorra 

no período de “quarentena”. O serviço deve ser realizado após a normalização do 

cenário e o consumidor não pode ter prejuízo, em razão de motivo de Força Maior. 

Apenas, recomenda-se que o consumidor formalize, por escrito (e-mail, telegrama 

com aviso de recebimento, carta com aviso de recebimento) o motivo pelo não 

comparecimento na data contratual. 

 

 

PREÇOS ABUSIVOS  

 

É caracterizado como prática abusiva elevar sem justa causa o preço de produtos 

ou serviços. Dentro dos princípios da livre concorrência e princípios da oferta e 

demanda, os preços são livremente fixados pelos fornecedores, mas, majoração de 

preços visando vantagem manifestamente excessiva em decorrência direta da 

crise do COVID-19 deve ser combatida. 

 

Dessa forma, se o consumidor se deparar aumento de preços, de forma abusiva, 

em razão do COVID-19, poderá registrar reclamação junto ao Procon-SP, que 

abrirá um processo administrativo e solicita, diretamente ao fornecedor, 

esclarecimentos, que, constatando-se a infração, será multado. 

 

Os preços vem sendo objeto de fiscalizações pela SENACON e PROCON Estaduais e 

Municipais. 
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DIREITO CIVIL | CONTRATOS 

Contatos de Aluguel 

Os contratos particulares, como o de locação, estão sujeitos à lei específica (Lei n. 

8.245/91, também conhecida como Lei do Inquilinato ou Lei das Locações). O 

Governo não os incluiu em seus procedimentos de intervenção econômica nesse 

tipo de contrato, mesmo porque não o pode fazer. Quando muito, para 

regulamentação do impacto econômico a que tais contratos também estão 

sujeitos nesse momento de crise, pode ele intervir no índice de atualização dos 

aluguéis, por exemplo, como ocorreu no passado. Não muito mais que isso. 

 

Por outro lado, o Direito também prevê situações excepcionais que podem vir 

afetar a normalidade dos contratos, como esta do COVID-19. Apesar de passageira 

(e esperamos que o seja por pouco tempo), essa crise econômica já iniciada na atual 

pandemia, está afetando e vai afetar ainda mais os resultados econômicos e a 

economia da empresa como também familiar. 

 

No mundo do comércio, a grande maioria das empresas e lojas possui contrato de 

locação do seu espaço comercial (ou arrendam, sendo este procedimento mais 

comum no agronegócio). O arrendamento em si, normalmente, não sofrerá 

nenhum impacto, eis que geralmente o pagamento desse arrendamento está 

vinculado a algum tipo de produção agrícola ou faturamento x preço de mercado 

do produto explorado, portanto, o valor do arrendamento se ajusta 

automaticamente a partir do resultado desses fatores do preço e produção do 

produto explorado. Exceções a essa regra devem ser analisadas à parte. 

 

O problema está nos aluguéis propriamente dito. Tomemos algumas situações 

que afligem os locatários. O aluguel normalmente é pago no mês seguinte ao da 

utilização do imóvel. Assim, é bastante provável que no caso dos aluguéis 

vencíveis neste mês de março de 2020 e início de abril de 2020 possam ser pagos 

naturalmente com o produto das vendas ou serviços recebidos nesse período 

anterior. Mas algumas situações precisam ser analisadas sob um ângulo diferente 

de prejuízo.  

 

Inicialmente, esclarecemos que no ramo do Direito, existe uma teoria chamada 

TEORIA DA IMPREVISÃO, permitindo que, em casos excepcionais (e o caso do 

COVID-19 é excepcional), uma das partes de um contrato, ou mesmo ambas, 

possam solicitar ao Poder Judiciário a revisão dos seus contratos em geral, quando 

esse fator de imprevisibilidade afeta o equilíbrio contratual ou impossibilita, 

ainda que temporariamente, que as cláusulas contratadas possam ser cumpridas 

nesses termos inicialmente contratados. Estando o devedor em dia com suas 

obrigações contratuais até o início desse período de imprevisão, e em caso de 

resistência injustificada do credor, pode então, esse devedor, fazer uso da via 

judicial para tentar equacionar os litígios surgidos a partir desse desequilíbrio 

temporário registrado.  
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Vejamos algumas das principais situações. 

 

ALUGUEL NOS SHOPPINGS E CONDOMÍNIOS 

 

 

Não vamos nos detalhar na análise de todos os contratos e suas particularidades 

que envolvem as locações das lojas e espaços nos shoppings centers. Para isso 

precisaríamos de um artigo especial para cada tipo de contrato existente, o que 

não é objeto desta orientação geral. 

 

Porém, na regra geral, as lojas de shoppings centers foram duramente afetadas por 

antecipação. Esses estabelecimentos foram fechados por determinação do Poder 

Público (e não porque o quiseram) praticamente antes de qualquer outro, da noite 

para o dia. Com isso, cessou-se de imediato todo o faturamento das lojas, sem 

praticamente nenhuma exceção para todos os lojistas. 

 

Os lojistas, por sua vez, em sua maioria, terão condições de pagar a locação 

referente ao mês anterior, mas certamente não o terão a partir do próximo 

período. Mesmo que estejam capitalizados, e não se sabendo nem o tempo de 

fechamento e tampouco o impacto dos efeitos posteriores de recuperação da 

economia, por prudência, devem se precaver frente a outros gastos ou prejuízos 

que estarão paralelamente também sofrendo, como os encargos previdenciários e 

trabalhistas, além dos tributários e valor dos condomínios. 

Estão também sujeitos, como tantos outros comerciantes, a riscos de quebra, de 

recuperação judicial ou apenas de inadimplementos parciais ou totais por 

períodos mais diferentes possíveis, conforme cada segmento e conforme a 

capacidade de consumo e recuperação também dos trabalhadores e 

consumidores. 

 

Entendemos que esse prejuízo, inicialmente, deva ser repartido entre lojistas e 

administradores. Nenhum lado tentando se enriquecer a custa do outro, ou 

defendendo apenas o interesse contratual unilateral. A situação é de 

excepcionalidade. Ainda que tal excepcionalidade seja por curto período, o 

impacto será grande no campo econômico e no financeiro, sendo raras as 

exceções. Vimos que a lei prevê intervenção do Poder Judiciário nos desequilíbrios 

contratuais, ainda que provisório e pelo tempo que durar os impactos decorrentes 

dessas situações de imprevisibilidade. 

 

Se o lojista passa a sofrer IMEDIATO ENCERRAMENTO DE FATURAMENTO, as 

administradoras dos shoppings deverão, igualmente, suportar a sua parte nesse 

prejuízo, mesmo porque não lhes interessa que seus lojistas quebrem, 

principalmente se pagam regularmente seus compromissos locativos e são suas 

lojas, seus produtos e serviços que agregam os consumidores nesses locais. 

 

O que se sugere, portanto, é bom senso nas negociações. Também de nada adianta 

os shoppings concederem, por exemplo, descontos provisórios em seus aluguéis, 

no percentual de 30%, quando o faturamento caiu 100% para os lojistas. Esse 

meio termo deve ser objeto de bom senso entre as partes, levando em consideração 
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a boa-fé contratual e as particularidades de cada shopping. Aqui vale é a boa 

administração dos conflitos. 

 

Quanto ao valor dos condomínios nos shoppings, temos duas alternativas, 

lembrando que a manutenção da segurança, limpeza e fiscalização de toda a 

estrutura devem permanecer e são de responsabilidade também dos lojistas: uma 

é se utilizar dos fundos de reserva (ou qualquer outro nome que se dê nos 

contratos para esse fundo), sem onerar os lojistas com cobrança normal do 

condomínio nesse período; outra é reduzir o valor do condomínio ao mínimo 

necessário para manutenção desses serviços de segurança e manutenção. 

 

Em caso de impossibilidade de acordo por falta de bom senso de uma das partes, 

cabe a qualquer das partes, ou à parte mais afetada, se utilizar então do Poder 

Judiciário, através das ações judiciais competentes, para ver reconhecida a 

situação de força maior, eis que, como dito, se trata de um momento de 

imprevisão, que permite que parte ou a totalidade dos contratos possam ser 

judicialmente revistos.  

 

Nesses casos, devem também as partes ter em mente que processos judiciais 

representam custos e despesas para todos, estando ambas sujeitas a responder por 

honorários advocatícios e custas e despesas processuais, e, enquanto se discute o 

período de impossibilidade de pagamento e de recuperação econômica, o locador 

corre o risco de não receber seu aluguel, e ainda sem poder proceder à ação de 

despejo, o que também não é recomendável ao caso. Por isso orientamos pelo bom 

senso nas conversações, sendo que eventuais acordos devem ser fetos mediante 

aditamentos dos contratos existentes. 

 

E quanto às cláusulas contratuais que envolvam multas ou outras penalidades, 

serão difíceis de serem exigidas (excepcionalidades à parte), e de aplicação 

também bastante difícil de serem aceitas nas decisões judiciais que analisem os 

conflitos e desequilíbrios contratuais envolvendo esse período de gravíssima 

recessão econômica decorrente de fatores externos e não previsíveis. Portanto, 

ameaçar com cláusulas penais não é um bom começo (nem término) no campo das 

negociações. 

 

ALUGUEL DO PROFISSIONAL LIBERAL E COMERCIANTES 

 

Na mesma linha do raciocínio aos caos dos shoppings, muitos profissionais 

liberais também estruturam suas empresas ou negócios locando os imóveis 

(médicos, dentistas, profissionais da saúde em geral, advogados, engenheiros, e 

tantos outros), como também os mais variados tipos de comerciantes, detentores 

de micro, pequenos ou médias empresas. 

 

O mesmo raciocínio se aplica ao caso, porque tais profissionais são ou podem ser 

igualmente afetados pelos fechamentos de seus comércios, pelos impactos 

trabalhistas a que podem estar sujeitos, pelos custos tributários e também pela 

perda temporária de clientes e consumidores.  
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Ou seja, a mesma situação de força maior e de imprevisibilidade pode estar 

presente também para esse perfil profissional. De anda adianta o locador querer 

receber os locativos integrais, se tais profissionais e comerciantes tiveram queda 

na maior parte de seu faturamento, ou até em seu faturamento total. 

 

Muitos locadores, o sabemos, também vivem exclusivamente de seus aluguéis. 

Mas igualmente estão sujeitos à socialização desse prejuízo. Caso o locatário esteja 

agindo de má-fé, o locador tem seus mecanismos legais para viabilizar na justiça 

os seus recebimentos de aplicações de multas. 

 

Mas se a má-fé e a intransigência partir do locador, certamente este também não 

só não conseguirá exercer o despejo de seu inquilino, mas também estará sujeito a 

uma redução drástica no valor da locação durante esse período de crise, por 

decisão judicial, podendo inclusive de ter que arcar com todas as despesas 

processuais, honorários advocatícios e ainda sofrer multa judicial por litigar de 

má-fé contra o lado mais fraco, neste momento de excepcionalidade. 

 

Outro questionamento que nos foi apresentado envolveu as locações de imóveis 

para supermercados, normalmente implicando em locação de grandes espaços 

físicos exigidos nesse perfil de atividade. A despeito de não estarem sujeitos a 

fechamento de suas atividades, por serem de importância social indispensável, 

pode ser que sofram queda de faturamento, o que também é possível de ser 

comprovado nas tentativas de conversações com seus locadores, justificando, 

também excepcionalmente, redução do valor desse locativo durante esse período 

de queda de faturamento. 

 

LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL COM OU SEM CONDOMÍNIO 

 

A mesma lógica se aplica aos casos de locação residencial, seja de imóvel em área 

não condominial, seja de imóvel sujeito também em área com cobrança de 

condomínio. Na condição de locatário do imóvel para residência familiar, 

podemos ter um profissional liberal que está sofrendo com a queda de 

faturamento e perda de clientes. Ou ainda temos a situações do trabalhador que 

sofre redução salarial por conta desse período, ou mesmo demissão. Tudo aqui é 

caso de negociação entre partes. 

 

Em casos de demissão (perda de emprego), as negociações ficam mais delicadas, 

mesmo porque o locador não é obrigado a permitir que o demitido permaneça no 

uso do imóvel por prazo indeterminado, sem nada receber, e sem perspectiva de 

recebimento futuro, eis que não se sabe também quando um novo emprego pode 

ser obtido pelo locatário. 

 

Aqui, talvez, a melhor composição esteja em acertar um prazo razoável para 

desocupação amigável, com, por exemplo, redução ou perdão do valor da locação 

nesse período, evitando litígio judicial entre as partes. O locatário deve também 

estar atendo que seu inadimplemento terá consequências graves para os fiadores, 

que serão os que terão que responder posteriormente pelos débitos pendentes. 
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Portanto, sugere-se que o fiador seja chamado par participar da renegociação ou 

acerto de prazo para desocupação. 

 

Quanto à situação de redução salarial do trabalhador, exemplificando, redução de 

50% do salário, é prudente calcular o quanto esse impacto responde 

proporcionalmente ao valor da locação, e tentar equalizar com o locador uma 

redução proporcional no aluguel, até a recomposição salarial desse trabalhador. 

 

Em se tratando da parte condominial para edifícios verticais, ou mesmo em 

condomínios fechados ou associações de moradores, o mesmo raciocínio do valor 

dos condomínios dos shoppings centers devem ser aplicado. Existe reserva 

condominial? Utiliza-se proporcionalmente esse saldo de reserva para redução do 

impacto condominial, ou se reduz o valor para o mínimo necessário com vistas à 

segurança, limpeza e encargos trabalhistas dos funcionários do condomínio. 

 

Em razão disso, as negociações devem ser feitas com bom senso, boa-fé de todos 

os lados envolvidos, lembrando sempre que qualquer endurecimento unilateral, 

sem motivo ou bom senso, resultará em levar o problema ao Poder Judiciário, o 

que só encarecerá ainda mais o impacto financeiro para todos, além de poder 

representar para uma das partes, ou mesmo ambas, em prejuízo ainda maior a 

médio prazo, desgastando, inclusive, bons relacionamentos existentes, o que deve 

ser evitado a todo custo. 
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FORÇA MAIOR NOS CONTRATOS – TEORIA DA IMPREVISÃO – BREVES 

APONTAMENTOS 

 

No dia 11 de março de 2.020, a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou a 

pandemia do Covid-19, doença esta causada pelo novo coronavírus (SarsCov-2).  

 

Como algo imprevisível, tal pandemia surpreendeu o mundo em todos os níveis 

sejam eles: saúde, economia, política etc. 

 

Em decorrência desta imprevisibilidade, é natural que a população venha a sofrer 

prejuízos na esfera contratual, diante impossibilidade honrar com suas 

obrigações. 

 

Na legislação pátria há previsões legais para amparar situações como esta que 

estamos vivenciando e, dentre elas, temos a TEORIA DA IMPREVISÃO.  

 

Todavia, antes de adentramos a esta teoria, algumas pinceladas se fazem 

necessárias com relação ao conceito do contrato. 

 

Nas palavras de Carlos Roberto Gonçalves12: 

 

“O contrato é a mais comum e a mais importante fonte de 

obrigação, devido às suas múltiplas formas e inúmeras 

repercussões no mundo jurídico.” 

 

Neste diapasão, no que tange aos contratos ora firmados, o Código Civil, nos traz a 

TEORIA DA IMPREVISÃO, consagrada pelo artigo 31713 do Código Civil, temos 

que:  

 

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier 

desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e 

o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a 

pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o 

valor real da prestação. (grifamos) 

 

Insta salientar que a “desproporção manifesta” pode ocasionar prejuízo tanto para 

o credor como do devedor.  

 

Com relação à aplicação da TEORIA DA IMPREVISÃO nos casos da referida 

pandemia, podemos admitir que, em havendo alteração imprevisível quando das 

circunstâncias de que fora contratado, causando desequilíbrio entre as partes, ora 

contratadas, a parte que se sentir prejudicada pode requerer a revisão do contrato, 

com fundamento legal no artigo 317 do CC, sendo obedecidos alguns requisitos 

essenciais.  

 

 
12 Gonçalves, Carlos Roberto Direito civil brasileiro, volume 3 : contratos e atos unilaterais / Carlos Roberto Gonçalves. — 9. ed. 

— São Paulo : Saraiva, 2012. 1. Contratos - Brasil 2. Direito civil - Brasil I. Título. 
13 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406.htm 
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Neste sentido o eminente desembargador Dr. Hamid Charaf Bdine Jr.14, tece 

alguns requisitos necessários para invocar a teoria supra.  

 

“ a) os motivos devem ser imprevisíveis, mas não há exigência de que sejam 

extraordinários, como ocorre no artigo 478; 15“ 

“b) a desproporção entre a prestação devida deve ser manifesta, insto é, deve ser 

suficientemente expressiva e estar identificada. Esta desproporção deve ser 

verificada levando-se em conta as prestações, ou seja, o critério é objetivo, não 

sendo possível a adoção de um critério puramente subjetivo, que leve em conta a 

desproporcionalidade e a imprevisibilidade do ponto de vista de que está obrigado 

ao cumprimento da prestação, como ocorre com a hipótese prevista no art. 6º, V, 

do CDC.”16 

c) o reequilíbrio do valor da prestação deve ser postulado pela parte, sendo vedado 

ao juiz implementá-lo de ofícios; 

d) a existência de uma relação obrigacional duradoura, sucessiva ou mesmo 

instantânea, desde que com adimplemento parcelado; e 

e) os acontecimentos que geraram o desequilíbrio não podem ser imputados aos 

lesado.” 

 

Os requisitos acima elencados deverão ser cumulativos, ou seja, há a necessidade 

de todos estarem presentes no caso a ser tratado.  

 

De outra forma, não é aconselhável rescindir ou interromper o contrato sem 

avisar a outra parte, sendo essencial a notificação para a parte contrária.  

 

Diante disso, algumas orientações deverão ser seguidas, como:  

juntar todo o material possível inerente ao contrato tratado;  

para alegação de força maior, estar em dia com as obrigações contratuais é 

indispensável (salvo se a parte contrária não se opuser).  

 

Uma notificação bem formulada e com as provas necessárias, aumenta a chance 

de a negociação ser efetivada com sucesso.  

 

Em suma, diante desta pandemia (Covid-19), pode-se invocar a TEORIA DA 

IMPREVISÃO. Todavia, devem ser consideradas a boa-fé e a transparência para 

resolver os contratos que precisarão ser negociados, levando em consideração, 

que e as partes deverão entender o que o momento atual, tudo isso para que 

possam chegar ao denominador comum, evitando maiores prejuízos entre as 

partes interessadas.  

 

 
14 BDINE JR., Hamid Charaf. In Código Civil Comentado. Coordenador: Ministro Cezar Peluso. 7ª Edição. Recista e Atualizada. 

2013. Pg. 296. 

 
15 Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, 

com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a 

resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.  

 
16 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 16 
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Por fim, deve-se lembrar de que estas qualificações serão levadas em 

consideração, pelo judiciário, no caso de invocado, para resolver tais questões.   

 

 

A SITUAÇÃO DO CORONAVÍRUS E AS RELAÇÕES DE CONSUMO 

 

 
Além da aplicabilidade da teoria da imprevisão nas relações contratuais paritárias 

– em que ambos os envolvidos estão em condições iguais de negociação -, convém 

destacar o tratamento que as relações consumeristas têm no ordenamento 

jurídico pátrio. 

 

Porém, de antemão, convém definir o que é uma relação de consumo. Assim, é 

uma relação de consumo a relação comercial que envolve o consumidor, de um 

lado, e o fornecedor, do outro lado. 

 

Sendo certo que a lei define cada um dos sujeitos dessa relação jurídica: (1) 

Consumidor: é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final; (2) Fornecedor: Toda pessoa física ou jurídica, 

publica ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 

construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou 

comercialização de produtos ou prestação de serviços. 

 

Conceituando “destinatário final”, o judiciário tem firme entendimento no 

sentido de enquadrar todos aqueles que retiram do mercado produto ou serviço 

em uma situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. 

 

Por exemplo, a situação da empresa que toma empréstimo para capital de giro, 

embora utilize o dinheiro para fomentar a sua atividade, a sua condição de 

vulnerabilidade em relação à instituição financeira impõe o reconhecimento da 

relação consumerista. 

 

Diante dessa definição, convém destacar que as relações consumeristas também 

podem ser revistas, no entanto, para esses casos, será adotada a Teoria do 

Rompimento da Base Objetiva. 

 

Não é necessária, para a revisão do contrato de consumo, a ocorrência de situação 

excepcional e imprevista, mas apenas a ocorrência de um fato novo que alterou, 

sobremaneira, os fundamentos do contrato anterior, conforme disciplina o art. 6, 

inciso V do Código de Defesa do Consumidor. 

 

Ou seja, os consumidores têm uma proteção maior, na medida em que não 

precisaram comprovar a imprevisão da pandemia, na medida em que a ocorrência 

dela já é fato superveniente capaz de exigir a revisão contratual, notadamente 

quando as parcelas se tornarem excessivamente onerosas. 
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RECURSOS DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19  

 

Nota-se, conforme conteúdo do site do Ministério da Fazenda17, que no dia 19 de 

março de 2020 o Governo Federal disponibilizou verba correspondente a R$ 179,6 

bilhões para o combate ao Covid-19.  

 

As principais medidas adotadas pelo citado Ministério para também equalizar os 

impactos econômicos no Brasil, conforme contido no citado sítio eletrônico, 

foram as seguintes:  

 

Disponibilização de saldo do fundo DPVAT para o Sistema Único de Saúde, 

somando-se mais 4,5 bilhões;  

 

Reforço de 3,1 bilhões destinados ao Bolsa Família para ampliação do número de 

beneficiados com o programa;  

 

Destinação da verba da realização do Censo do IBGE 2021 (2,3 bilhões) para o 

combate do Covid-19. 

  

 
17 Disponível em <http://www.economia.gov.br/noticias/2020/marco/confira-as-medidas-tomadas-pelo-ministerio-da-

economia-em-funcao-do-covid-19-coronavirus>  
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ORIENTAÇÕES DA OMS PARA OS AMBIENTES DE 

TRABALHO 

 

A Organização Mundial de Saúde18 , em seu artigo intitulado Getting your 

workplace ready for COVID-19, recomendou: 

 

 

- Limpeza e desinfecção com regularidade das superfícies e objetos do ambiente de 

trabalho; 

 

- Utilização de máscara por pessoas que tenham tido contato com infectados ou 

que apresentem os sintomas de gripe; 

 

- Tomador dos serviços devem solicitar de seus colaboradores um relatório sobre 

quaisquer viagens realizadas para os países de risco; 

 

- Tomador de serviços deve requisitar que os colaboradores monitorem o 

surgimento dos sintomas (tosse, dor de cabeça, garganta, coriza, diarreia, 

dificuldades de respiração, febre e cansaço) pelo prazo de 14 dias, medindo a 

própria temperatura duas vezes por dia. 

 

 

RISCO DE DESABASTECIMENTO 

 

Conforme Edital de Chamamento nº 5, de 13 de março de 2020, publicada em 

16/03/2020, na edição 51, Seção 3 do Diário Oficial da União, Página 98, o Diretor 

Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas 

atribuições, determinou que as Empresas devem  fornecer informações sobre 

produtos sujeitos à vigilância sanitária com risco de desabastecimento - utilizados 

ou não como insumos para enfrentamento do novo Coronavírus (SARS-CoV-2) - 

de forma a identificar proativamente possíveis ameaças à saúde pública, devido 

às consequências relacionadas à pandemia de COVID-19, até o dia 30/04/2020, 

inclusive de alimentos para fins especiais, saneantes e cosméticos. 

  

 
18 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/getting-workplace-ready-for-COVID-19.pdf 
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BUSCANDO INFORMAÇÕES NO MERCADO - COMO 

EMPRESAS TEM SE POSICIONADO E QUAIS AS RAZÕES 

DESSAS MOBILIZAÇÕES19 

 

 

Como é de divulgação notória, o Mundo (Países Europeus, EUA, Países 

Emergentes) vinha se destacando em detrimento do Brasil apontando um ciclo de 

crescimento sustentado em cerca de dez anos, praticamente ininterruptos, 

enquanto nosso País, economicamente, enfrentou fortes recessões nos anos de 

2015 e 2016.  

 

Começou a se falar sobre reformas estruturais para o Crescimento do Brasil, sendo 

a primeira delas aprovada no ano de 2019 (Reforma da Previdência), fortalecendo 

a imagem Institucional Brasileira, com o alívio da situação fiscal e a sinalização de 

propostas de reformas administrativas e tributárias, que tem o potencial de 

correção de distorções diversas e, por si, aumento de credibilidade, que resultou 

na indicação de um consenso mundial de que a economia Brasileira tinha de tudo 

para se  impulsionar, sustentavelmente (afinal, as reformas estruturais exigem a 

simplificação do sistema tributário e rigidez orçamentária). 

 

Como o Governo usa a taxa básica de juros da economia (Taxa Selic) para controlar 

o volume de dinheiro em circulação, passando a deter maior “controle” sobre o 

rumo econômico, por o Brasil deter juros mais altos do que aqueles praticados 

pelo resto do Mundo, o BACEN poderia cortar ainda mais os juros para estimular 

a economia (como vinha fazendo o COPOM, sucessivamente), ficando mais barata 

a captação de empréstimos e aumento do capital em circulação e aquisição de bens 

e mercadorias. 

 

De um lado, o Brasil já se encontrava distante em relação ao restante do mundo no 

aspecto de taxa de crescimento econômico, mas detinha possibilidades diversas 

para estímulo da Economia. De outro, a Europa e EUA já vinham sinalizando 

exaustão do Ciclo Econômico após uma década de alta. 

 

Com a declaração de Pandemia Mundial em relação ao Coronavírus, não houve 

alternativa senão a interrupção de todas as propostas de reformas estruturais em 

relação à gravidade da situação mundial e as previsões mudaram-se muito 

rapidamente, quando o mundo se deparou com: 

 

1) Queda na Oferta de Produtos, decorrente do fechamento de fábricas (que 

se iniciaram na China, em janeiro e fevereiro de 2020, em razão de 

quarentena); 

2) Queda na Demanda de Prestação de Serviços e Circulação de 

Mercadorias, em razão países diversos adotarem a quarentena, sendo 

 
19 Conteúdo desenvolvido após análise de Analistas do Departamento de Pesquisa Macroeconômica do Itaú Unibanco S.A. 
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iniciada por países Europeus, EUA, Países Emergentes e Brasil (fechamento 

de shoppings centers, cancelamento de voos, cancelamento de eventos, 

fechamento de comércios, fechamento de fronteiras, desaceleração 

industrial, cancelamentos de pedidos e vendas realizadas, também, em 

razão de quarentena). 

 

 

Em razão do impacto negativo tanto em Oferta, quanto em Demanda, não restam 

alternativas, no atual momento, senão aguardar que a curva de crescimento do 

COVID se desacelere (sabendo que, atualmente, cresce exponencialmente). Como 

recessão é uma característica de acentuado período de quedas econômicas (que 

pode ocorrer caso a produção industrial, vendas do varejo e o Produto Interno 

Bruto de todo o mundo continuem sinalizando desaceleração), uma recessão 

global passa a ser uma possibilidade incômoda, porém, real.  

 

Com tanta nebulosidade, a preocupação é com o crédito, especialmente, em razão 

de empresas que estão parando a produção (e as vendas) possam ter dificuldades 

de pagar suas dívidas, compromissos, fornecedores e colaboradores. O momento 

passa a ser, para os empreendedores, de extrema cautela, devendo ampliar o 

acesso as informações de qualidade, organizá-las e, em relação ao aumento do 

desafio das práticas de Gestão, utilizar das competências acumuladas ao longo da 

experiência como empresário de forma racional, não impulsiva e não se olvidar de 

estudar profundamente o mercado.  

 

O empreendedor não pode negligenciar, inclusive, a necessidade de manter ativos 

de liquidez em Reserva de Emergência. A ideia é possuir recursos para utilização 

em caso de imprevistos e, por isso, deve estar aplicada em ativos de altíssima 

liquidez e segurança, sem focar na rentabilidade e que não sofra com oscilações de 

mercado. Para os empreendedores que já possuem a Reserva de Emergência, 

apenas resgatem se houver real necessidade. Para os empreendedores que não 

possuem a Reserva de Emergência, recomenda-se iniciar pelas reestruturações e 

começar aos poucos, o quanto antes. 

 

IMPACTO DO COVID NOS SETORES20: 

 

1) Companhias Áreas: Alto  

2) Propriedades Comerciais (Shoppings e Coorporativas): Médio-Baixo 

3) Incorporadoras de Imóveis: Alto  

4) Varejo: Alto  

5) Aluguel de Veículos: Médio  

6) Concessões: Médio-Baixo 

7) Bancos: Médio-Alto 

8) Elétricas e Saneamento: Baixo 

9) Distribuição de Combustíveis: Médio-Alto 

10)  Alimentos e Bebidas: Médio-Baixo 

11)  Siderurgia & Mineração: Médio 

 
20 Segundo o Material Desenvolvido pela XP Educação: A crise que ninguém esperava. 
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12)  Papel & Celulose: Médio 

 

 

SINALIZAÇÕES DO CENÁRIO INTERNACIONAL E CENÁRIO NACIONAL QUE 

DEVEM SER CONSIDERADAS PARA TOMADA DE DECISÕES 

 

 

Segundo consta, enquanto se desenvolve o presente tópico (março/2020), os 

efeitos da pandemia em Cenário Internacional, conforme informações 

adquiridas publicamente, que não correspondem à opinião dos autores, mas sim, 

de informações adquiridas de inúmeras fontes, já sinalizam: 

 

- Estabilização do contágio do COVID na China; 

- Doença se espalhou globalmente. Atividade na China caiu acentuadamente em 

fevereiro e se recupera gradualmente, sendo provável forte desaceleração global 

em março e abril; 

- Volatility Index (VIX), índice que sinaliza os momentos de nervosismo do 

mercado evidenciando incerteza global entre investidores, em razão de alta de 

seus números. 

- Previsões de queda do PIB em nível global; 

- Governos deverão priorizar a saúde pública assumindo um elevado custo 

econômico de curto prazo; 

- Na américa latina, sinaliza-se afrouxamento da política monetária; 

- O choque da epidemia e medidas de controle podem representar grande restrição 

de oferta de produtos e serviços, que indiretamente, traduz consequências 

relevantes sobre as rendas e os gastos. 

- É possível que as principais economias entrem em lockdown21 generalizado, o que 

deve estabilizar a epidemia ao longo de abril, normalizando a atividade econômica 

ao longo do mês de maio e junho; 

- Contração na atividade econômica da União Europeia de aproximados 40% e de 

30% nos Estados Unidos da América, dividida entre os meses de março e abril. 

- O choque econômico é transitório e, com respostas adequadas, a recuperação 

deve ser acelerada, existindo, ainda, riscos relevantes para o PIB Global. 

- Expansão monetária forte e sincronizada, que envolveu cortes de juros nos EUA, 

Reino Unido, Austrália, Canadá, entre outros. 

- Respostas de política econômica internacional, com estímulos fiscais. 

 

Já em Cenário Nacional, segundo consta, ainda maior é a incerteza, segundo 

informações adquiridas de inúmeras fontes publicas sinalizando: 

 

- Redução da projeção de crescimento do PIB para patamares negativos em 2020 

mas otimista para 2021, em razão da epidemia de coronavírus no primeiro 

semestre de 2020 e tendo em vista que o impacto sobre a atividade econômica 

deve ser temporário, supondo que respostas de políticas econômicas logrem êxito 

ao mitigar riscos estruturais para a economia.; 

 
21 Lockdown, em tradução literal, é “bloqueio”. Trata-se de protocolo de emergência que impede que pessoas ou informações 

sejam mobilizadas de determinadas áreas. 
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- Revisão de projeções de taxas de câmbio em dólar; 

- Redução da projeção de inflação em razão da queda no preço da gasolina e piora 

na atividade econômica ao longo do primeiro semestre do Ano e menor inércia 

inflacionária advindo do ano anterior, sendo esse ponto ainda obscuro em razão 

de forças potencialmente inflacionárias oriundas do movimento de depreciação 

cambial e impacto de possíveis choques de restrição de oferta; 

- Crise do Petróleo, após Arábia Saudita e Rússia romperem parceria de meia 

década, impactando diretamente o IBOVESPA, que tem alta concentração de 

ativos da Petrobrás, provocando acentuada queda; 

- Piora no fator político brasileiro, em razão de embates entre os poderes 

Judiciário, Executivo e Legislativo, cujas disputas tornam ainda mais incertos os 

momentos em que serão retomadas as agendas de discussão sobre reformas 

estruturais; 

- Maturidade do atual Governo para adotar medidas que não criem despesas 

permanentes, de modo que o ajuste fiscal pelo teto de gastos seja retomado já em 

2021, nos parecendo que vários estímulos à economia estarão sendo anunciados 

com vistas à redução dos impactos econômicos, o que, imediatamente, pouco 

efeito surge, mas em médio longo prazo, após a redução da curva de contaminação 

do COVID se reverter, os estímulos perdurarão e acentuarão a velocidade de 

recuperação do Mercado.  Ponto de relevância a se destacar, nesse tópico, é a 

solidez do Sistema Financeiro Nacional, considerado um dos mais seguros e bem 

estruturados do Mundo, em razão de sua forte regulamentação e 

acompanhamento de diversos órgãos. 

 

 

Segundo artigo publicado por McKinsey & Company22, ainda que tenha ocorrido 

profunda ousadia humanitária na crise COVID-19, as movimentações trazem 

consigo potencial queda econômica perturbadora. Permanecemos diante de três 

situações que devem ser observadas: 

 

1) Evolução da Incerteza Epidemiológica; 

2) Combinação de choques resultantes da oferta e demanda; 

3) Condições Pré-Existentes na Economia Global. 

 

Os autores do artigo apontam que, Na Itália, anos de baixo crescimento e aumento 

da alta dívida pública colidem com a rápida disseminação do COVID em População 

Idosa, situação igualmente enfrentada em França e Espanha e muitos países da 

Ásia. Já caraterísticas particulares da economia dos EUA os tornam suscetíveis aos 

impactos do COVID, pois muitas famílias e empresas são vulneráveis ao das 

medidas de contenção de doenças, em razão de alto endividamento. 

 

Infelizmente é o cenário de grande parte das famílias e empresas no Brasil. 

 

No exterior, a busca de rendimentos nos últimos anos pode exacerbar o potencial 

de falta de liquidez do mercado. O FED e o Banco Central Europeu já reduziram 

taxas para zero. Taxas historicamente baixas limitam o conjunto de ferramentas 

 
22 https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/leadership-in-the-time-of-coronavirus-covid-19-

response-and-implications-for-banks?cid=soc-app 
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de outros bancos centrais e várias regiões globais já estão em recessão, como 

muitos economistas sugerem. 

 

A solução da situação exigirá mais ações globais e maior coordenação público-

privada. Os bancos ao redor do mundo desempenharão papel crítico como 

estabilizadores sistêmicos para seus clientes, funcionários e economias em geral, 

seja através da extensão de crédito, facilitação de pagamentos e criação de 

mercados. 

 

 

Considerando a inteligência trazida no raciocínio da McKinsey, o empresariado 

deve ter atenção à diversos pontos, sendo, por exemplo: 

 

NORMALIZAR AS MEDIDAS DA FORÇA DE TRABALHO PARA A 

SUSTENTABILIDADE 

 

Como prioridade máxima, quase todas as empresas já adotaram medidas 

proativas para proteger seu pessoal e conter a disseminação do COVID-19, 

incluindo restrição de viagens, adoção de políticas orientadas à prevenção, 

enfatização da higiene no local de trabalho, oferecimento de formas alternativas 

de trabalho e iniciar comunicação proativa. 

 

Como medidas de saúde para conter a propagação podem levar meses, não dias ou 

semana (como demonstrou o exemplo da china), o empresariado precisa garantir 

que as medidas adotadas sejam sustentáveis e projetadas para tirar o melhor 

proveito de seu pessoal, preservando seu bem-estar mental e financeiro durante 

esse período. 

 

Para todas as sociedades que prestem serviços essenciais para clientes e 

comunidades (e também para os mercados de maneira mais ampla), é preciso 

adotar uma abordagem cuidadosamente segmentada para o gerenciamento da 

força de trabalho, informada pela criticidade do serviço e pelo risco de exposição. 

Faz necessária uma atenção particular e cuidadora para os colaboradores que 

prestem serviços críticos voltados diretamente para o cliente ou que necessitem, 

indubitavelmente, de uma infraestrutura disponível apenas nas instalações de 

trabalho (exemplos: call center, vendas e comércio, tesouraria). Para todas as 

atividades que não exigem acesso a informações de clientes ou infraestrutura 

disponível apenas no ambiente de trabalho, o trabalho à distância ao que tudo 

indica, continuará sendo alternativa a ser mantida pelos empresários. 

 

Mas fica a dúvida de como as atividades que necessitam de tecnologia e processos 

de conformidade se sustentarão no caso de uma crise prolongada e, para esse 

ponto em específico, as análises devem ocorrer de forma não generalizada. 

 

Para os segmentos em que o trabalho remoto é possível, o empresário deve passar 

a considerar o desenvolvimento de políticas internas, práticas recomendadas e 

procedimentos de controle ao novo ambiente de trabalho.  
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A AMSTALDEN – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, cujos profissionais são autores 

dessa obra, já está desenvolvendo e preparando para implementação novas 

rotinas de trabalho, diretrizes de gerenciamento de desempenho com base em 

resultados e desenvolvimento de recursos tecnológicos para manutenção das 

atividades em caso de extensão do período de quarentena. Também, os níveis 

tático e institucional de nossa empresa já refletem sobre as melhores formas de 

manutenção do suporte técnico interno, com o desenvolvimento de treinamentos 

cuja intenção seja acomodar níveis potencialmente novos e elevados de 

solicitações, com a manutenção ou elevação das cautelas e qualidade de praxe. 

 

O empresariado também precisa considerar a melhoria na segurança de dados, 

política de prevenção de fraudes, segurança cibernética e de privacidade e, 

especialmente, as informações de identificação pessoal. Como estratégia, é 

sempre orientado que os níveis institucional e tático revisem e atualizem, durante 

todo o período de crise, os planos de continuidade de seus negócios, mensurando 

o resultado das novas condições de trabalho. 

 

 

GESTÃO FINANCEIRA - TESTE DO ESTRESSE  

 

Estima-se que as sociedades empresárias sejam atingidas em todas as dimensões, 

acumulando redução de ativos e receitas e acumulando maiores perdas e 

despesas. No entanto, as variações serão substanciais por setores e segmentos de 

clientes, com os detalhes dependendo significativamente da evolução do incerto 

cenário. 

 

A primeira especial recomendação para o empreendedor brasileiro é, se ainda não 

tiver, adotar uma gestão financeira organiza e eficiente, registrando as 

ocorrências dos gastos (custos, despesas e investimentos) da empresa em planos 

de contas e centros de custos corretos, permitindo o levantamento de 

demonstrações financeiras e indicadores que mostrem o resultado da empresa 

(fluxo de caixa, valores necessários para capital de giro), tudo, para ajudar a 

correção de possíveis problemas financeiros.  

 

Nunca esquecer da máxima: “não se gerencia o que não se mede”. Aquele que não 

conseguir apurar indicadores e reunir demonstrativos, dificilmente conseguirá 

encontrar a direção correta. O crescimento sustentável de qualquer sociedade 

empresária demanda conhecer seus indicadores. Na crise, não ter gestão prejudica 

não só planejamento, mas também a sustentabilidade e perpetuidade da empresa. 

 

Ideal considerar23: 

 

1) Envolvimento dos cargos de liderança e transparência quanto aos recursos 

disponíveis, para que amadureçam, em conjunto, decisões a serem 

 
23https://endeavor.org.br/financas/geracao-de-caixa-um-plano-para-quando-parecer-que-nao-ha-

alternativas/?utm_campaign=boletim_coronavirus_1_empreendedores_-

_site&utm_medium=email&utm_source=RD+Station 



51 

 

tomadas, novas formas de avaliações e feedback de resultado de atos já 

definidos; 

2) Identificar projetos para condução, desdobrando-os em planos de ação, 

com acompanhamento frequente dos cargos de liderança e nomeação de 

um responsável por cada projeto; 

3) Cenário Pessimista, Moderado e Otimista, assumindo a possibilidade de 

queda drástica de receita; 

4) Adoção de Métricas para acompanhamento de fluxo de caixa futuro, 

vendas, retenção de clientes e margem de contribuição, para 

monitoramento diário; 

5) Cortes de Despesas administrativas, especialmente, viagens, cartões 

corporativos e ferramentas não essenciais. 

6) Foco no Core Business (Negócio Principal), que já é validado e lucrativo. 

Corte de investimento em novos produtos que não geram retorno no curto 

prazo é uma alternativa, afinal, manter um cliente é menos complexo do 

que adquirir um novo. 

7) Estudar formas de engajar a base de clientes ativos; 

 

 

 

 

GESTÃO FINANCEIRA – CONTROLE E FLUXO DE CAIXA 

 

Com pesar de ser temática amplamente divulgada, organizar as contas e registrar 

entradas e saídas usando o fluxo de caixa é essencial. Os pequenos 

empreendedores que ainda não adotam essa prática devem registrar todas as 

entradas (recebimentos à vista e a prazo, rendimentos de investimentos do 

mercado financeiro, entrada de recursos por venda de ativos, aporte de capital de 

sócios, etc.) e todas as saídas (pagamentos de fornecedores, tributos, salários, 

comissões, despesas fixas e despesas variáveis). 

 

Fluxo de Caixa é a ferramenta de gestão que permite ao empresário ter ciência de 

todos os compromissos financeiros que assumiu contratualmente pagar e receber 

ao longo do tempo, sendo, portanto, um indicador que demonstra o 

comportamento futuro das finanças da empresa. Como permite visualizar dados 

passados (histórico), dados presentes e previsão futura, o empreendedor que 

mantiver esse tipo de controle poderá (tentar) prever o comportamento do fluxo 

de caixa no cenário de crise e antecipar condutas para correção de desencontros 

financeiros, como a falta de caixa em determinado período. Quanto melhor for a 

antecedência, menor o impacto e prejuízo financeiro. Registre todas as contas já 

contraídas, as que devem ser pagas, os momentos que deverão ocorrer referidos 

pagamentos, as vendas a prazo, as vendas que já foram realizadas e que não foram 

recebidas. A reunião de todos esses dados gera um fluxo financeiro futuro, que, 

como dito, permite ao empresário informações claras para tomadas de decisão. 
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GESTÃO FINANCEIRA – CONHECER OS CICLOS DA EMPRESA PARA MELHOR 

TOMADA DE DECISÕES 

 

O período que corresponde à aquisição de mercadorias ou matérias primas para 

industrialização/revenda até o momento em que o cliente efetivamente paga é 

denominado de Ciclo Operacional. Nesse meio de tempo, a empresa tem 

obrigações já assumidas de pagar seus fornecedores,  que alberga parte de seu ciclo 

operacional e a parte que não é coberta pelos prazos de pagamentos é chamada de 

Ciclo Financeiro, que é o ciclo que determina o quanto a empresa precisa ter de 

capital de giro. 

 

O período que corresponde entre comprar as mercadorias ou matérias primas e 

vender para o cliente, incluindo o tempo de produção e estocagem é denominado 

de Ciclo Econômico. Não conhecer o prazo médio de estoques, prazo médio de 

elaboração e industrialização de produtos, prazo médio de recebimentos, ou seja, 

não conhecer o Ciclo Econômico impede o conhecimento e construção do Ciclo 

Operacional, que, não permite identificar o Ciclo Financeiro. 

 

As recomendações aos empreendedores, portanto, é passem a olhar para os 

indicadores de PRAZO MÉDIO DE ESTOQUES (PME), PRAZO MÉDIO DE 

RECEBIMENTOS (PMR) e PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS (PMP), para ter 

conhecimento absoluto de seu Ciclo Financeiro, para saber precisar o quanto é 

preciso ter de dinheiro para suportar os pagamentos dos compromissos da 

empresa antes de receber de sua clientela, assim, sabendo a necessidade de Capital 

de Giro da empresa (NCG). 

 

Ainda que o empreendedor tenha sobra de caixa, conhecer os ciclos facilitará o 

amadurecimento das decisões nos períodos de crise. 

 

 

GESTÃO FINANCEIRA: COMO REDUZIR A NECESSIDADE DO CAPITAL DE 

GIRO E COMO SE MANTER ESTRUTURADO DURANTE O PERÍODO DE CRISE 

 

 

1) Definição da Política de Crédito: Definir a política de crédito, por exemplo, 

inclui definir o prazo dado ao cliente para pagamento, afetando 

diretamente a necessidade de capital de giro, afinal, quanto maior o prazo 

dado ao cliente, maior o ciclo financeiro, que acaba resultando em maior 

necessidade de caixa. 

 

Avalie o prazo médio de recebimentos e o prazo médio de pagamentos, para 

poder estudar as condições que sua empresa oferece aos clientes que 

impactam o ciclo financeiro e o capital de giro. Também é recomendado ao 

empresariado que avalie onde se buscam os recursos para sustentar esse 

aumento de necessidade do capital de giro, pois todos impactam na 

definição das políticas de crédito.; 
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2) Reserva Financeira: Formar a reserva financeira reduz a necessidade de 

capital de giro e, preteritamente, necessita de planejamento. Com o 

planejamento adequado é possível se antecipar às necessidades de caixa. 

Reserve durante a crise, se possível, RETENÇÃO DOS LUCROS e sua 

disponibilização no caixa da sociedade, pois é incerto o impacto da atual 

crise no médio prazo.  

 

3) Redução do Ciclo Financeiro (Ciclo de Caixa): Para redução do ciclo 

financeiro, reduza o ciclo operacional. Quanto menores forem os prazos 

médios de estoque e prazos médios de recebimentos, menor será o Ciclo 

Operacional. Assim, busque reduzir o prazo médio de estoque, prazo médio 

de recebimentos e aumentar o prazo médio de pagamentos, como 

estratégia de reestruturação. 

 

4) Alongamento do Perfil de Dívidas: Se você não fez até o presente 

momento um planejamento eficaz e sua empresa inicia a crise em um 

estágio que não tem recursos necessários para honrar obrigações e 

compromissos de colaboradores e fornecedores, uma das saídas é buscar o 

alongamento do perfil das dívidas. Uma saída é negociar com fornecedores 

um maior prazo para pagamento (mas tomando cuidado, pois não é uma 

medida corretiva e sim, paliativa). A resolução dessa problemática está no 

melhor gerenciamento do ciclo financeiro e necessidade de capital de giro. 

Prolongar a dívida só resolve o problema pontualmente. 

 

Se você já possui linhas de crédito de curto prazo pré-aprovadas, fique 

atento ao fato de que o custo da dívida está mais alto e a exigência de 

garantias está maior. 

 

 

5) Substituição de Passivos: Substituir uma dívida cara por uma mais barata 

é, também, uma forma de reduzir a saída de recursos do caixa e, 

consequentemente, reduzir a necessidade de capital de giro. Considere 

antecipar recebíveis, utilizar limites bancários ou contrair empréstimos 

com o máximo de cautela. 

 

Apenas necessário tomar ciência que renegociar prazos de carência e 

taxa nos bancos pode prejudicar sua análise de crédito. Mensure e não 

permita que uma crise de liquidez se transforme em uma crise de 

crédito. 

 

6) Redução da Inadimplência: A inadimplência prolonga o prazo médio de 

recebimentos. Se existe alto índice de inadimplemento, os ciclos 

financeiros e ciclo operacional aumentam, aumentando sua necessidade 

de caixa disponível (capital de giro).  

 

A redução da inadimplência é um ponto a ser considerado na Política de 

Crédito da empresa, mensurando a capacidade dos clientes de honrar as 
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obrigações de pagamento, ANTES, obviamente, de oferecer as formas de 

pagamento. 

 

Considere a adoção de medidas que não gerem risco de inadimplência, 

como cartões de crédito, débito, tickets e pagamentos à vista. 

 

7) Redução dos Custos e Despesas: Considere desde já efetuar cortes que não 

causarão problemas operacionais na empresa. Como já salientado, 

diversas são as formas de financiar o capital de giro da Empresa, por 

exemplo, reaplicar os lucros (melhor saída), negociar prazos com 

fornecedores, utilizar limite bancário, contrair financiamentos, antecipar 

recebíveis, mas o problema permanecerá em soluções paliativas enquanto 

os CUSTOS forem maiores do que a RECEITA.  

 

Redução de Custos e Despesas deve ser uma prática constante, mas 

sempre mensurando o que não causa problemas operacionais ou perda de 

capacidade competitiva ou eficiência. Avalie sempre as fontes de capital de 

giro, os custos dessas pontes e sempre busque o menor custo. Redução de 

despesas financeiras automaticamente melhora a necessidade de caixa. 
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INFORMAÇÕES SOBRE O POSICIONAMENTO DE 

CURTÍSSIMO PRAZO DE EMPRESAS DE RELEVÂNCIA: 

 

O centro de “Pesquisa e Inteligência de Mercado” da AMSTALDEN – SOCIEDADE 

DE ADVOGADOS tem buscado informações no Mercado para observar práticas 

iniciais de posicionamento adotadas por Empresas para a continuidade de 

negócios, bem como práticas iniciais de posicionamento social. 

 

Foi possível constatar no momento desta atualização, algumas práticas 

divulgadas: 

 

LEROY MERLIN24:  

 

Adota práticas de proteção de saúde dos seus colaboradores e clientes, seguindo as 

determinações legais de funcionamento que são diferentes entre cidades e 

Estados onde estão instaladas e disponibilizaram comercialização via telefone e e-

commerce através de site, aplicativo e televendas. Os clientes podem ir até as lojas 

retirar os produtos que foram comprados, respeitando medidas extremas de 

higienização e os serviços de delivery funcionam normalmente. 

 

GOOGLE25: 

 

Liberou gratuitamente sua ferramenta “Hangout Meets” para facilitar Home 

Offices. 

 

MICROSOFT26:  

 

Liberaçou gratuitamente sua ferramenta “Microsoft Teams” para facilitar Home 

Offices. 

 

FACEBOOK27: 

 

Anuncia doação de U$ 100.000.000,00 para subsidiar pequenas empresas que 

estão em risco. 

 

CERVEJARIA AMBEV28:  

 

AMBEV vai usar uma de suas cervejarias para produzir álcool gel, cujas unidades 

serão doadas para Hospitais Públicos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Brasília. 

 
24 Informações obtidas diretamente em contato com a Diretoria Brasil. 
25https://www.tecmundo.com.br/produto/150783-conta-coronavirus-google-libera-hangouts-meet-gratuitamente.htm  
26 https://news.microsoft.com/pt-br/nosso-compromisso-com-os-clientes-durante-o-covid-19/  
27https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-vai-doar-us-100-milhoes-a-pequenos-negocios-prejudicados-pela-covid-

19-161977/  
28https://forbes.com.br/last/2020/03/ambev-produzira-alcool-gel-em-cervejaria-do-rj-para-ajudar-em-crise-do-coronavirus/ 
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AVON E NATURA29: 

 

AVON e NATURA irão doar para comunidades carentes, aproximadamente, 3 

(três) milhões de sabonetes (barra e líquido) para ajudar na Prevenção do 

Coronavírus.  

 

UNILEVER30: 

 

UNILEVER doa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em produtos de higiene e 

limpeza, para auxiliar no combate ao Coronavírus em comunidades mais carentes 

do Estado de São Paulo. 

 

NUBANK31: 

 

NUBANK criou um fundo de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e firmou 

parcerias para ajudar clientes a pagar por alguns serviços como restaurantes 

delivery e consultas médicas, em meio à crise do Coronavírus. 

 

VIVO, SKY, OI, CLARO, ETC.32: 

 

Operadoras de TV por assinatura liberam sinal de canais fechados. Anunciaram, 

também, aumento da velocidade de conexão à internet para facilitar o home 

office.33 

 

AMAZON34: 

 

AMAZON disponibiliza livros gratuitos para baixar durante o período de COVID-

19 no mundo. 

 

Além disso, a empresa está removendo anúncios de vendedores que estão 

aumentando o preço de produtos essenciais, como Álcool Gel. Essa atitude foi 

adotada também por outras marcas como eBay e Walmart, que também buscam 

conter o aumento dos preços diante da pandemia do Coronavírus. 

 

Contatou também 100.000 (cem mil) funcionários e disponibilizou aumento 

salarial. 

 

 

 
29https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/03/natura-e-avon-vao-doar-sabonete-contra-coronavirus.shtml 
30https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2020/03/24/unilever-doa-r-1-milhao-em-

produtos-de-higiene-e-limpeza-para-combater-coronavirus.ghtml 
31https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/nubank-vai-pagar-compras-de-ifood-e-consultas-para-clientes/ 
32https://exame.abril.com.br/marketing/coronavirus-leva-operadoras-de-tv-a-cabo-a-liberarem-canais/ 
33https://exame.abril.com.br/tecnologia/anatel-manda-operadoras-aumentarem-a-velocidade-da-internet-dos-usuarios/  
34https://www.nsctotal.com.br/colunistas/gerson-junior/coronavirus-amazon-disponibiliza-livros-gratuitos-para-baixar e 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/amazon-remove-anuncios-de-vendedores-que-aumentam-precos-de-alcool-em-gel/ 
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MERCADO LIVRE35: 

 

MERCADO LIVRE muda sua logo e solta as mãos, conscientizando as pessoas a 

respeito da prevenção ao COVID-19, adotando o slogan “Juntos. De mãos dadas, ou 

não.” 

 

 

ALLBIRDS, AREZZO, SCHUTZ e FIEVER36: 

 

A iniciativa de doar sapatos para profissionais da saúde que estão ajudando a 

combater o Coronavírus veio da marca de calçados sustentáveis ALLBIRDS, da 

Nova Zelândia. Posteriormente, marcas como Arezzo, Schutz e Fiever também 

abraçaram a causa no Brasil. 

 

Arezzo fecha todas as lojas, operando com e-commerce, e adota home office e 

férias coletivas. Criou o Movimento #JUNTAS pra compartilhar conteúdos no 

social. 

 

C&A37: 

 

C&A não tem comunicado oficial do fechamento de todas as lojas, mas já 

comunicou há dias suas medidas de segurança. Recomenda o uso do site e app, 

com frete grátis e aumento do prazo de troca para 60 (sessenta) dias.  

Também, criou o movimento #C&AEmCasa com dicas e conteúdos no Instagram. 

 

MAGAZINE LUÍZA38: 

 

Através do aplicativo MAGALU, é possível comprar na categoria “mercado”, com 

frete grátis para todo o Brasil. Referida categoria possui diversos itens essenciais 

para a prevenção do Coronavírus. 

 

A empresa decidiu fechar todas as lojas por tempo indeterminado. As pessoas 

poderão comprar online normalmente. 

 

CASAS BAHIA39: 

 

CASAS BAHIA anunciou que estão seguindo todas as recomendações de proteção, 

além de estarem vendendo produtos essenciais com frete grátis. 

Pensando no cliente, também adiou o vencimento dos carnês. 

Todas as lojas CASAS BAHIA no Brasil estão fechadas, continuando as operações 

online, via site e aplicativo. 

 

 
35https://www.meioemensagem.com.br/home/marketing/2020/03/17/em-tempos-de-pandemia-mercado-livre-solta-as-

maos-e-muda-logo.html 
36 http://ethicalfashionbrazil.com/allbirds-arezzo-schutz-e-fiever-doam-calcados-para-medicos/ 
37 https://www.instagram.com/cea_brasil/?hl=pt-br 
38https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/magalu-da-frete-gratis-produtos-coronavirus/ 
39https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/03/dona-das-casas-bahia-fecha-mais-de-1000-lojas-no-brasil-devido-ao-

coronavirus.shtml 
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ETNA40: 

 

Mote de Comunicação: 40 dias para amar sua casa. 

Frete grátis para todo o Brasil, para compras acima de R$ 299,90. Todos os banners 

no site trazem sempre esse mote. 

 

CAMICADO41: 

 

CAMICADO fecha todas as lojas à partir de 20/03/2020, divulgando comunicado 

no Instagram e website. Promove compra pelo site, com frete grátis e estende 

prazo de troca para 90 (noventa) dias. 

 

TOK&STOK42: 

 

TOK&STOK divulgou em suas redes sociais que está com todas as lojas físicas 

fechadas, mas as vendas online continuam. O serviço de “Clique e Retire” está 

temporariamente suspenso. 

 

MC DONALD’S43: 

 

MC DONALD’S muda logo, parte arcos dourados ao meio. João Branco, CMO Brasil, 

diz que será o logo do “Méqui” até que a situação volte ao normal. 

 

A empresa fechou todas as lojas. A partir do dia 19/03/2020, os pedidos são feitos 

no drive-thru ou por Delivery. Oferece aos donos de micro e pequenos 

restaurantes do Brasil um curso gratuito e online de higiene e limpeza. 

 

BURGER KING44: 

 

Por meio de um pronunciamento de Iuri Miranda, CEO da marca, através do 

Instagram da marca Burger King Brasil, a empresa mostra uma série de medidas 

que estão tomando para garantir ainda mais a higiene dos restaurantes em época 

de Coronavírus. Além disso, a empresa doará ao SUS parte de sua receita líquida 

da venda de qualquer sanduíche até o final do mês de março. 

 

Todas as lojas estão fechadas. Serviços de Delivery funcionam em parceria com 

Uber Eats, Rappi e iFood. A opção de Drive-Thru também funciona normalmente 

nos restaurantes. 

 

 
40 https://www.etna.com.br/coronavirus 
41https://www.camicado.com.br/comunicado?s_icid=Home_desk_pos01_carrossel_corona_20200319 
42https://www.tokstok.com.br/coronavirus 
43https://www.meioemensagem.com.br/home/comunicacao/2020/03/19/mcdonalds-fecha-saloes-no-brasil-e-parte-arcos-

dourados-ao-meio.html e 

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/03/21/interna_nacional,1131064/coronavirus-mcdonald-s-muda-logo-

e-anuncia-fechamento-de-todas-as-loj.shtml 
44https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/03/17/burger-king-doara-ate-r-1-milhao-para-combate-ao-

coronavirus.htm e http://www.burgerking.com.br/coronav%C3%ADrus 
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IFOOD45: 

 

A startup criou dois fundos que contam com milhões de reais: um irá auxiliar os 

pequenos restaurantes (R$50.000.000,00) e o outro foi destinado ao suporte de 

todos os seus entregadores, que continuarão trabalhando durante todo o período 

de quarentena (R$ 1.000.000,00).46 

Em sua plataforma, adicionaram a opção de retirada do alimento “Sem contato 

físico”. 

 

RAPPI47: 

A RAPPI criou a opção de entrega sem contato, onde o cliente paga pelo aplicativo 

e o entregador deixa o produto em frente a porta do consumidor, sem contato 

físico. 

Além disso, compartilha em suas redes sociais dicas que auxiliam no combate ao 

Coronavírus. 

 

FGV, USP, HARVARD, SEBRAE, UDEMY, STOODI, NOTORIUM PLAY, ETC48: 

 

Diversas instituições estão oferecendo cursos online gratuitos durante a época de 

quarentena. 

A FGV liberou 55 cursos; Harvard e SEBRAE disponibilizaram mais de 100 (cem) 

aulas em suas plataformas. Todos os cursos englobam diversas áreas de 

desenvolvimento e contam com certificados no final. 

 

KINEDU49: 

 

KINEDU é um aplicativo que oferece mais de 1.800 (mil e oitocentas) atividades 

de desenvolvimento divertidas para fazer com filhos de até 04 (quatro) anos. A 

empresa disponibilizou gratuitamente todas as suas atividades durante a época 

de quarentena. 

  

 
45https://computerworld.com.br/2020/03/23/ifood-anuncia-acoes-de-suporte-a-entregadores-e-restaurantes-durante-

coronavirus/, https://veja.abril.com.br/tecnologia/ifood-tera-fundo-de-1-milhao-reais-para-entregadores-com-coronavirus/ e 

https://exame.abril.com.br/pme/coronavirus-ifood-vai-destinar-r50-mi-em-fundo-para-restaurantes-locais/ 
46 https://www.instagram.com/decisoes_financeiras_/ 
47https://exame.abril.com.br/pme/rappi-cria-entrega-sem-contato-para-proteger-motoristas/ 
48https://g1.globo.com/sp/itapetininga-regiao/noticia/2020/03/22/coronavirus-cursos-online-sao-disponibilizados-

gratuitamente-durante-quarentena.ghtml 
49https://www.terra.com.br/noticias/dino/coronavirus-aplicativo-desbloqueia-todas-as-atividades-gratuitamente-para-

ajudar-os-pais-em-casa,b726727d21d42685d033751e7e67034ckbt43xaj.html 
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IMPACTO DA QUARENTENA NAS MARCAS – 

COMPORTAMENTOS DE CONSUMO 

 

O novo coronavírus (COVID-19) provocando isolamento social, faz-nos buscar 

novas formas de entretenimento, mudando como e com que frequência 

consumimos alguns produtos, gerando incertezas sobre a saúde financeira dos 

consumidores, cenário que se torna muito desafiador para grandes marcas, que 

buscam as melhores formas de se posicionar no mercado, conforme tópico 

anterior. 

 

80% dos Brasileiros se dizem preocupados com o COVID e o mundo se mobiliza 

para amenizar os efeitos adversos do vírus em relação à saúde, o que impacta 

diretamente os hábitos de consumo do Consumidor. 

 

Com a finalidade de refletir sobre como os consumidores se comportarão, como a 

doença se comportará e como as instituições se comportarão50, a KANTAR, 

corporação de dados com experiência sobre o conhecimento humano e tecnologia, 

compartilhou as seguintes informações: 

 

 

PERSONAL CARE - ALTERAÇÃO DE COMPORTAMENTO COM A QUARENTENA 

 

Há evidências de uma diferença percentual na frequência de uso semanal entre 

quem trabalha e não trabalha em casa pelo menos uma vez por semana, 

tendenciando em Personal Care, segundo Worldpanel Usage Care 24 e Worldpanel 

LinkQ COVID-19, forte alteração de comportamento com a quarentena no Brasil, 

nas seguintes categorias: 

 

1º Maquiagem; 

2º Banho e Hair Care 

3º Fragrâncias 

4º Hidratação Rosto/Corpo; 

5º Desodorantes 

 

Cuidados com os Cabelos: 

 

Na china, a hashtag #NoHairWash se tornou popular. Nos EUA, as mulheres que 

trabalham em suas casas pelo menos uma vez por semana têm adotado o hábito 

de, em média, cuidar dos cabelos uma vez a menos por semana, em comparação 

com aquelas que não trabalham remotamente. O potencial de impacto é de 109 

milhões de ocasiões a menos, nesse exemplo, caracterizada pelo hábito de cuidar 

dos cabelos. 

 
50 Baseado em KANTAR. CONSUMER THERMOMETER: Impacto da quarentena nas marcas 

e no comportamento de consumo. 2ª Edição (27/03/2020). Reprodução adaptada. 

Disponível em br.kantar.com/covid-19. 
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Maquiagens e cosméticos: 

 

Os hábitos de pessoas se maquiarem também diminui, com menos pessoas indo 

trabalhar e estudar, entre 1 e 2 ocasiões semanais, reduzindo o uso de cosméticos 

com um potencial de impacto de 402 milhões de ocasiões a menos. 

 

Fragrâncias: 

 

Como o uso de fragrâncias são motivadas por hábitos de socialização, é esperado 

que o uso reduza, com potencial de impacto em 181 milhões de ocasiões a menos. 

 

Barbear: 

 

Ainda que grande parte dos brasileiros adotem o uso de barba, 32% dos homens 

dizem que se barbeiam por motivos profissionais. Com reuniões menos 

presenciais e distanciamento social, ao que indica, o potencial de impacto é de 

redução de 21 milhões de ocasiões. 

 

 

ADAPTAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CONSUMO 

 

Os brasileiros têm se adaptado ao contexto de confinamento social, segundo 

KANTAR, apresentando mudanças relevantes nos seguintes percentuais: 

 

1)  78% tem saído de casa somente para o necessário (bancos, supermercados etc.) 

2) 71% deixou de frequentar parques; 

3) 68% deixou de frequentar restaurantes e lanchonetes; 

4) 27% passou a comprar mais alimentos saudáveis e nutritivos; 

5) 23% está trabalhando em office; 

6) 22% comprou mais produtos de limpeza; 

7) 7% só faz compras para o lar e alimentação através de delivery. 

8) 79% considera a TV o meio mais confiável para obter informações sobre o 

COVID; 

 

INVESTIMENTO PÚBLICO E PRIVADO. CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS 

 

Entre os dias 16 e 22 de março: 

 

1) Um total de 135 marcas veicularam campanhas especificamente dedicadas ao 

tema do COVID-19, que estevem em 20% das novas campanhas (filmes); 

 

2) O “TOP 10” dos anunciantes privados em inserções deste tema são bancos, 

farmacêuticas e varejistas. Nesta mesma semana, o tema esteve em 1.347 

inserções de TV, sendo o pico de veiculação o domingo, 22/03, com mais de 500 

inserções. 
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3) 19% de todas as inserções publicitárias feitas na televisão aberta entre os dias 

16 e 22 de março falaram sobre o tema COVID-19; 

 

4) 78% dessas inserções sobre o COVID-19 foram realizadas pelo setor privado; 

 

5) O Share de Inserções do Poder Público nas Campanhas publicitárias com foco 

na prevenção da doença teve 66% de iniciativa do Governo Federal, 29% dos 

Governos Estaduais e 5% das Prefeituras Municipais; 

 

RÁPIDA REAÇÃO NO MUNDO DIGITAL: 

 

As campanhas realizadas no digital entre 08 e 14 de março em comparação com a 

semana de 23 a 29 de fevereiro, mostram movimentação do investimento em 

algumas categorias – já impactadas pela pandemia, segundo Digital AdInsights e 

Kantar IBOPE MEDIA, AD Intelligente, Digital: 

 

CRESCERAM INVESTIMENTOS DE CAMPANHA DIGITAL PARA: 

 

- Lojas de Departamento (60%); 

- Serviço de Transporte Privado (97%) 

- Medicamentos para Gripe e Resfriado (660%) 

 

CAÍRAM INVESTIMENTOS DE CAMPANHA DIGITAL PARA: 

 

- Excursões e Viagens (-65%) 

- Venda de Ingressos (-80%) 

- Bares, Casas Noturnas e afins (-55%)  

 

O QUE OS BRASILEIROS ESPERAM DAS PEQUENAS E MÉDIAS MARCAS: 

 

- 25% dos entrevistados esperam que as marcas sejam exemplos e guiem 

mudanças; 

- 21% dos entrevistados esperam que as marcas sejam práticas e realistas, e 

ajudem os consumidores no seu dia a dia; 

- 20% dos entrevistados esperam que as marcas ataquem a crise e mostrem que 

ela pode ser enfrentada e vencida; 

- 18% dos entrevistados esperam que as marcas usem seu conhecimento para 

explicar e informar; 

- 11% dos entrevistados esperam que as marcas reduzam a ansiedade e entendam 

as preocupações dos consumidores; 

- 03% dos entrevistados esperam que as marcas sejam otimistas e pensem de 

forma não convencional; 

 

O QUE OS BRASILEIROS ESPERAM DE GRANDES MARCAS: 

 

- 67% esperam que, como empregadoras, se preocupem com a saúde de seus 

colaboradores, higienizando todos os locais de trabalho; 
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- 18% esperam que as grandes marcas favoreçam o trabalho flexível; 

- 4% esperam que as grandes marcas promovam o uso de ferramentas de 

comunicação digital no trabalho; 

- 3% esperam que grandes marcas façam doações para apoiar a pesquisa científica; 

- 2% das grandes marcas façam doações para apoiar a compra de máscaras e 

desinfetantes para hospitais; 

- 2% das grandes marcas se disponibilizem ao governo para entender como podem 

ser úteis; 

- 1% das grandes marcas ajudem seus consumidores, oferecendo descontos e 

promoções; 

- 1% das grandes marcas tenham planos para proteger o fornecimento de serviços 

ou produtos aos consumidores; 

- 1% das grandes marcas configurem Call Centers para responder às perguntas dos 

consumidores. 
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RESUMO (NÃO DETALHADO) DAS MEDIDAS 

ECONÔMICAS JÁ ANUNCIADAS PELO GOVERNO 

FEDERAL51 

 

1) Afrouxamento da meta fiscal; 

2) Apoio à população mais vulnerável; 

3) Flexibilização das leis trabalhistas para manutenção dos empregos; 

4) Auxílio para Trabalhadores Informais e Autônomos; 

5) Prorrogação do pagamento de tributos e redução de contribuição; 

6) Apoio financeiro a estados; 

7) Socorro ao setor aéreo; 

8) Ampliação da liquidez nos mercados; 

9) Ajuda do BNDES e bancos públicos; 

  

 
51 Segundo o “Instituto para desenvolvimento do Varejo” 
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QUESTÕES JURÍDICAS PARA PROFISSIONAIS DA 

MEDICINA E O COVID-19 

 

A Telemedicina no combate ao Coronavírus 

 

Com o intuído de ampliar o atendimento médico em meio ao cenário trazido pela 

Pandemia do Covid-19, o Conselho Federal de Medicina (CFM) reconheceu através 

do ofício nº 1.756/2020, encaminhado ao Ministério da Saúde no dia 19 de março 

de 2020, ser possível e ética a prática excepcional da telemedicina durante o 

estado de calamidade. 

O referido ofício autoriza a atuação dos profissionais da medicina desde que nos 

seguintes termos: 

 

-Tele orientação52: para que profissionais da medicina realizem à distância a 

orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento. 

 

-Tele monitoramento53: ato realizado sob orientação e supervisão médica para 

monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde e/ou doença. 

 

- Tele interconsulta54: exclusivamente para troca de informações e opiniões entre 

médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico. 

Com tal previsão, ampliar-se-á a atuação médica, evitando a aglomeração de 

pessoas em hospitais, diminuindo a incidência de contaminação comunitária, 

além de possibilitar que sejam direcionadas ao Hospital, apenas aqueles que 

apresentem real necessidade. 

 

DA RESPONSABILIDADE MÉDICA QUANTO ÀS INFORMAÇÕES 

APRESENTADAS À IMPRENSA E MÍDIAS SOCIAIS 

 

Com a decretação do estado de calamidade em decorrência da pandemia do 

COVID-19, houve a proliferação de notícias e informações acerca do Coronavírus, 

sendo muitas delas, porém, de fontes duvidosas. 

Todavia, quando tais notícias são disseminadas por profissionais da saúde, sua 

responsabilização é evidente. 

 

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo declarou ter recebido nos 

últimos dias inúmeras denúncias sobre o oferecimento de tratamentos ou cura 

para o COVID-19, sem quaisquer fundamentos científicos. 

Ressalta-se que a transmissão de informações, sobre quaisquer doenças ou 

tratamentos, sejam elas ambíguas ou falsas, ensejam a imediata responsabilização 

do profissional da medicina que as declarou. 

 
52 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. Ofício nº 1756/2020 – Cojur. 2020. Disponível em 

<http://portal.cfm.org.br/images/PDF/2020_oficio_telemedicina.pdf> 

 
53 Ibidem; 

 
54 Ibidem. 
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Portanto o médico, como profissional da saúde, deve permanecer atento ao seu 

mecanismo de comunicação, seja ele com a imprensa ou através das mídias 

sociais, buscando sempre presar pela educação e esclarecimento da sociedade, 

além é claro, de evitar a autopromoção, promoção de outrem ou sensacionalismo, 

conforme preconizado pela Resolução CFM 1.974/201155. 

 

Assim, antes de serem emitidas opiniões ou promovidas divulgações de qualquer 

conteúdo nas mídias sociais a respeito do COVID-19, devem ser observadas as 

orientações do Conselho Federal de Medicina. 

 

RECRUTAMENTO DE ESTUDANTES PARA O ATENDIMENTO DE PACIENTES DE COVID-

19 

 

O Ministério da Educação (MEC) publicou Portaria no dia 20 de março de 2020, 

autorizando o recrutamento de alunos do curso de medicina, matriculados nos 

quatro últimos semestres do curso, para ajudar no atendimento de pacientes de 

Covid-19 na rede pública de saúde. A carga horária dedicada será usada como 

substituta de horas devidas nos estágios curriculares obrigatórios. 

 

Neste mesmo sentido, a Portaria do Ministério da Saúde nº 492, de 23 de março de 

202056, institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo", voltada aos alunos dos 

cursos da área de saúde, para o enfrentamento à pandemia do Coronavírus 

(COVID19). 

 

Tal portaria tem como objetivo otimizar a disponibilização de serviços de saúde 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) para contenção da pandemia do 

Coronavírus COVID-19, de forma integrada com as atividades de graduação na 

área da saúde57. 

 

Para tanto, os alunos que estiverem cursando o 5º e 6º ano de Medicina deverão 

participar da Ação Estratégica por meio do estágio curricular obrigatório 

exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, de acordo 

com as especificidades do curso em cada faculdade58. 

 

 

 

 
55 CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, resolução CFM nº 1.974/2011. Estabelece os critérios norteadores da propaganda em 

Medicina, conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as proibições 

referentes à matéria. Publicada no D.O.U. de 19 de agosto de 2011, Seção I, p.241-244. Disponível em: 

<http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2011/1974_2011.htm> 

 
56 BRASIL, Portaria nº 492, de 23 de março de 2020. Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo" Diário Oficial Da União: 

seção 1 – extra. edição: 56-C, pg. 4. Disponível em: <http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-492-de-23-de-marco-de-

2020-249317442>. 

 
57 BRASIL, Portaria nº 492, de 23 de março de 2020. Institui a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo" Diário Oficial Da União:  

seção 1 – extra. edição: 56-C, pg. 4. Disponível em: < http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-492-de-23-de-marco-de-

2020-249317442>. 

 
58  Ibidem. 
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CONVOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA MEDICINA  

 

Tendo em vista atual situação da saúde pública, muito se questiona acerca da 

possibilidade de profissionais da medicina, não atrelados ao SUS, serem 

convocados para o tratamento de pacientes contaminados pelo COVID-19. 

 

Esclarece-se neste sentido, que a Lei 13.979, publicada em 6 de fevereiro de 2020, 

prevê em seu artigo 3º inciso VII que, para enfrentamento da emergência de saúde 

pública de importância internacional decorrente do Coronavírus, as autoridades 

poderão adotar, no âmbito de suas competências, entre outras, requisitar bens e 

serviços de pessoas naturais e jurídicas, de tal modo que todos podem ser convocados, 

a depender da necessidade nesse momento de emergência em saúde, independente da 

especialidade59. 

 

Destaca-se, porém, que os profissionais da medicina que façam parte do grupo de 

risco, efetivar-se-ão em outras atividades que não estejam correlacionadas com o 

atendimento e contato direto ao paciente, abandonando, com isso, a chamada 

“linha de frente” de combate ao COVID-19. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista a extrema complexidade e intangibilidade do atual cenário da 

Saúde Pública no Brasil, ressalta-se que inúmeras Portarias, tanto do Ministério da 

Saúde como do Conselho Federal de Medicina, podem ser editas e publicadas 

durante o estado de calamidade pública reconhecida pelo decreto nº 64.870/20, 

visando à manutenção, solução e suporte ao Sistema de Saúde Pública durante a 

Pandemia do COVID-19. 

 

 

 

  

 
59 BRASIL, Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro De 2020. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm> 
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NOVIDADES DIRECIONADAS AOS BARES E 

RESTAURANTES 

 

 

DECRETO Nº 64.879, de 20 de março de 2020 – Estado de São Paulo 

 

O Decreto nº 64.879, editado pelo Governador do Estado de São Paulo João Dória, 

enfatiza várias medidas emergenciais a serem adotadas pelo Estado em face da 

pandemia do Covid-19. 

 

Para além das medidas pontuais, o Decreto determina a quarentena no Estado de 

São Paulo. 

 

Pontualmente em relação aos bares e restaurante, o Decreto afirma, em seu artigo 

1º, a restrição das atividades de maneira a evitar a possível contaminação e 

propagação da Covid-19. 

 

Porém, o mesmo artigo pontua, no inciso II, que está liberado o serviço de Delivery 

e Drive Thru. 

 

Isto significa dizer que os bares e restaurantes só podem funcionar nas 

modalidades de Delivery e Drive Thru, sendo vetado o atendimento ao público e 

aglomerações. 

 

A liberalidade do funcionamento por meio de entregas foi concedida no decreto 

em razão dos serviços de alimentação serem considerados essenciais à sociedade. 

 

DECRETO Nº 18.225, de 19 de março de 2020 – Município de Piracicaba/SP 

 

O Decreto nº 18.225, editado pelo Prefeito do Município de Piracicaba Barjas Negri, 

enfatiza várias medidas emergenciais a serem adotadas pelo Estado em face da 

pandemia do Covid-19. 

 

O artigo 13, do referido decreto, determina que A Secretaria Municipal de Saúde 

expedirá recomendações gerais à população, orientando bares e restaurantes a 

adotar as medidas de proteção. 

 

No dia 20 de março de 2020 a Secretaria Municipal de Saúde emitiu as seguintes 

informações acerca do funcionamento de bares e restaurantes: 

 

a) Reorganizar o espaço físico, a fim de manter a distância de 1 metro entre as 

cadeiras e 2 metros entre as mesas; 
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b) Disponibilizar locais para a adequada higiene dos clientes, mantendo sempre à 

disposição álcool em gel 70%, sabão, água e papel toalha; 

 

c) A disponibilização dos pratos e talheres deve ocorrer de modo que diminua o 

risco de contato, e, ainda, a orientação é de que os talheres sejam embalados 

individualmente; 

d) Aumentar a frequência de limpeza do salão, incluindo na limpeza álcool 70% e 

água sanitária; 

e) Fazer a higienização de pratos e afins utilizando luvas descartáveis; 

f) Manter o ambiente da cozinha e do salão bem ventilados; 

g) Manter cestos de lixo com tampa e com acionamento pedal; 

f) Dar preferência ao sistema de entrega delivery. 

 

Para os supermercados, seguem ainda outras orientações: 

a) Limitar a entrada da clientela, a fim de que mantenham a distância de 1 metro 

entre os clientes; 

b) Priorizar a higienização de carrinha e cestas; 

c) Manter os ambientes ventilados. 

 

CONFLITO ENTRE DECRETO ESTADUAL E DECRETO MUNICIPAL 

 

Observa-se que os decretos editados pelo Estado e Município divergem acerca do 

funcionamento de bares e restaurantes no que diz respeito a entrada do público 

nas dependências estabelecimento comercial. 

 

Embora exista a divergência apontada entre os entes federativos Estado e 

Município, tendo em vista a gravidade da situação e as medidas adotadas pelos 

outros municípios do Estado de São Paulo, a orientação é de que o estabelecimento 

comercial na cidade de Piracicaba priorize o atendimento delivery e tome medidas 

para evitar aglomerações dentro dos estabelecimentos – atendimento agendado, 

reservas e limitação do uso do espaço comum por número de pessoas- com a 

finalidade de evitar contrariar o Decreto Estadual, mesmo que este esteja em 

desacordo com as normas desenhadas pelo Município. 

 

Isto ocorre pois, em regra, as normas estaduais se sobrepõem às municipais, 

servindo, na maioria das vezes, como parâmetro, por isso, eventual “omissão” da 

norma municipal não serve como autorização para desrespeitar o regramento 

estadual. 

  



70 

 

HABILITAÇÕES E RENOVAÇÃO DE CNH NA CRISE PANDÊMICA DE 

CORONAVÍRUS 
 

 

Considerando a situação excepcional que o Brasil e o mundo vivenciam, o 

CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) suspendeu temporariamente os 

prazos dos serviços prestados por órgãos de trânsito. 

 

Houve ainda a interrupção de prazo para renovação da CNH, ampliação para 18 

(dezoito) meses do prazo para a ativação do processo de renovação da CNH. 

 

A CONATRAN também determinou a interrupção, por tempo indeterminado, 

dos prazos para apresentação de defesa da autuação de recursos de multa, 

defesa processual e recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do 

documento de habilitação. Nesta interrupção, insere-se o prazo para 

identificação de condutor infrator, vencidos ou a vencer em março de 2020. 

 

Interrompeu-se, ainda, os prazos para que os proprietários adotem as 

providências necessárias à efetivação da expedição de Certificado de Registro de 

Veículo em caso de transferência de propriedade de veículo adquirido após 

19/02/2020. 

 

O registro, licenciamento e o prazo para que o condutor possa dirigir veículo com 

CNH vencida desde 19/02/2020 estão suspensos por tempo indeterminado. 

 

Para regulamentar a matéria em âmbito estadual, o Detran/SP emitiu a Portaria 

nº 110/2020. 

 

Nesse regulamento estadual, o Detran/SP fez constar que defesas e indicações de 

condutores em multas deverão ser encaminhadas exclusivamente pelos Correios 

ou por meio do Portal Detran/SP. 

 

O Detran/SP ainda interrompeu, por prazo indeterminado, (a) defesa de 

autuação; (b) recurso de multa; (c) recurso das decisões do JARI; (d) defesa 

processual; (e) recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do 

documento de habilitação; 

 

O prazo de identificação do condutor ficou interrompido por prazo 

indeterminado. 

 

E no que toca a fiscalização, o Detran/SP normatizou que fica interrompido por 

tempo indeterminado: (I) para o proprietário adotar as providências necessárias à 

efetivação da expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV) em caso de 

transferência de propriedade de veículo adquirido a partir do dia 19 de fevereiro 

de 2020, previsto no art. 123, § 1º, do CTB; (II) relativos a registro e licenciamento 

de veículos novos, desde que ainda não expirados; (III) para que o condutor possa 
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dirigir veículo com validade Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida 

desde o dia 19 de fevereiro de 2020.  
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