
MEDIDAS DE AUXÍLIO ÀS EMPRESAS 
COVID – 19 (CORONAVÍRUS)



O aumento do número de casos de coronavírus - COVID-19 - e a disseminação
global da doença resultaram na decisão da Organização Mundial da Saúde em
decretar situação de pandemia em todo o planeta.
Diante da necessidade de redução do risco de contágio da população, uma das
medidas para diminuir a velocidade da contaminação foi a de isolamento
social.
Contudo, a decisão tem afetado diversas empresas, seja em razão da baixa
demanda ou pela impossibilidade de continuidade de atuação.
Diante da paralisação de grande parte de suas atividades, as empresas estão
enfrentando situação de grande risco operacional, de modo que todas as
medidas de prevenção e manutenção de suas atividades, bem como
planejamento trabalhista, civil e fiscal, podem acarretar grande diferencial no
seu desenvolvimento regular.
Nesta linha, como proceder? Devo paralisar as atividades da minha empresa?
Conceder férias? Licença? Demissão? Redução de jornada e salário? Posso
reduzir o salário do empregado? Devo continuar com o recolhimento de
tributos?
Selecionamos algumas previsões normativas, relacionadas aos diversos
campos do Direito, a fim de concentrar informações e esclarecimentos, de
forma simples e objetiva, em um único texto, que podem ser de interesse e
auxílio às empresas durante este momento de crise.
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COVID-19 (CORONAVÍRUS). 

❑ IMPACTOS NAS RELAÇÕES 
TRABALHISTAS. 

❑ MEDIDAS PROVISÓRIAS, 
LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



Com a chegada do Coronavírus (Covid-19) ao Brasil, bem como as medidas adotadas e
recomendadas pelo Governo Federal, Ministério da Saúde, Estados e Municípios, diversas têm
sido as dúvidas e indagações das empresas, estando entre elas em grande parte, a aplicação da
MP n. 927 de 2020.
Assim sendo, pensando nas indagações apresentadas, apresentamos alguns esclarecimentos e
medidas que poderão ser adotadas.

1.1. APLICAÇÃO DA MP.

➢ A Medida Provisória (MP) será aplicada durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 6 de 2020, isto é, no período de 22 de março de 2020 a 31 de dezembro de
2020.

Não obstante, a MP validou as medidas trabalhistas adotadas por empregadores, nos trinta dias
anteriores à data de sua entrada em vigor, desde que não contrariem suas disposições.

1.2. FORÇA MAIOR.

➢ A MP esclarece que a situação vivenciada atualmente constitui hipótese de força maior, definida,
nos termos do art. 501 da CLT, como aquele acontecimento inevitável, a que o empregador não deu
causa, por ter afetado substancialmente sua atividade econômica ou financeira.

➢ O reconhecimento da situação como força maior possibilita às empresas a adoção de medidas
excepcionais, as quais, poderão ter mais validade perante a Justiça do Trabalho e aos órgãos
fiscalizadores da relação de trabalho.

DA MEDIDA 
PROVISÓRIA Nº 
927, DE 22 DE 
MARÇO DE 2020.



1.3. VALIDADE AOS ACORDOS INDIVIDUAIS.

➢ Destaca-se também que a MP concede plena validade aos ACORDOS INDIVIDUAIS firmados
entre empresa e empregado, durante o estado de calamidade pública decretado, garantindo-se sua
preponderância perante os demais instrumentos normativos, legais ou negociais, respeitando-se os
limites previstos na Constituição Federal.

Nesse sentido, destaca-se inclusive decisão exarada pelo Ministro Marco Aurélio de Melo do
Supremo Tribunal Federal em 26.03.2020, através da Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 6.342, onde INDEFERIU o pedido cautelar de suspensão de artigos da MP,
inclusive com relação ao artigo 2º que garante validade aos acordos individuais, destacando-se o
seguinte trecho da decisão:

“O preceito sobrepõe o acordo individual a possíveis instrumentos normativos e remete aos limites revelados na
Constituição Federal. A liberdade do prestador dos serviços, especialmente em época de crise, quando a fonte do
próprio sustento sofre risco, há de ser preservada, desde que não implique, como consta na cláusula final do artigo, a
colocação em segundo plano de garantia constitucional.”, e mais, “Prevaleceu o bom senso, a noção de razoabilidade
presente a óptica proporcionalidade. Não há situação normativa a ser glosada de forma precária e efêmera.”.

Assim sendo, até o presente momento, não há qualquer decisão determinando a suspensão de
qualquer dispositivo da MP nº 927, com exceção da revogação expressa do artigo 18, através da MP nº
928.

1.4. APLICAÇÃO PARA OUTRAS RELAÇÕES.

➢ Outro aspecto de destaque da referida MP é com relação a sua aplicabilidade para relações regidas
por legislações próprias, como é o exemplo da terceirização, trabalho temporário, trabalhador
doméstico, trabalhador rural, etc.
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2. MEDIDAS QUE PODEM SER ADOTADAS PELOS
EMPREGADORES.

Dentre outras medidas que já se encontram previstas na legislação
ordinária (CLT), a MP apresenta um Rol, não taxativo, de medidas que
podem ser adotadas pelos empregadores, a saber:

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.
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2.1 – TELETRABALHO.

O teletrabalho já é uma realidade na legislação brasileira atual, contudo, diante da
pandemia instalada, verificou-se como uma das principais alternativas para que os
colaboradores possam continuar desenvolvendo suas atividades, principalmente
junto àquelas empresas que se encontram impossibilitadas de promover a
paralisação total/parcial das atividades.

O teletrabalho encontra-se previsto no artigo 75-B da CLT:

Art. 75-B. Considera-se teletrabalho a prestação de serviços preponderantemente fora das
dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que,
por sua natureza, não se constituam como trabalho externo.
Parágrafo único. O comparecimento às dependências do empregador para a realização de atividades
específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento não descaracteriza o regime de

teletrabalho.

Não obstante algumas pessoas, equivocadamente, utilizem o termo “home office”
como sinônimo de “teletrabalho”, tecnicamente, há diferença entre os termos.
De forma bem simples, o teletrabalho é aquele previsto em contrato ou aditivo
contratual, onde a maior parte do tempo de labor é desenvolvido fora do ambiente
da empresa, podendo comparecer às dependências da empresa para desenvolver
atividades específicas que exijam a presença física do empregado.
Já o “home office” é aquele utilizado eventualmente pelos empregados, uma vez
por semana ou em situações emergenciais (enchente, greve, transporte público, etc),
caso em que se recomenda a elaboração de um aditivo contratual por escrito e por
tempo determinado.
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De forma correta, a MP em questão trata a respeito do “teletrabalho”, uma vez que,
em razão da pandemia instalada, o empregado desenvolverá sua atividade laboral,
por um lapso temporal considerável, de forma remota (em sua residência).

Assim sendo, trataremos o trabalho remoto como “teletrabalho”.

Pois bem.

A MP nº 927/2020 trouxe importantes flexibilizações acerca do “teletrabalho”,
possibilitando, dentre outras medidas, que o empregado passe a se ativar, por tempo
indeterminado, em regime de “teletrabalho” em sua residência, sem que seja
necessário qualquer previsão/alteração contratual, registro no contrato e/ou acordo
individual/coletivo (artigo 4º da MP nº 927/2020).

O próprio §1º do artigo 4º da MP nº 927/2020 esclareceu o que será considerado
teletrabalho para os fins da referida medida:

§ 1º Para fins do disposto nesta Medida Provisória, 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
configurem 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.

Referido instrumento poderá ser de grande valia para aquelas empresas que
necessitem continuar com a atividade, pois protegerá, ao mesmo tempo, a saúde do
colaborador e a própria empresa, possibilitando assim a continuidade das atividades.
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Assim sendo, para aplicação do “teletrabalho”, faz-se necessário observar:

✓ A alteração no regime do trabalho deverá ser comunicada, por escrito ou por meio
eletrônico ao empregado, com antecedência de no mínimo 48 horas;

✓ Não obstante não se faça necessário a existência de acordo individual/coletivo, ou
ainda, registro prévio no contrato individual (artigo 4º da MP nº 927/2020),
recomenda-se que seja realizado aditivo, inclusive para previsão acerca das
responsabilidades pela aquisição, manutenção ou fornecimento de equipamentos
tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do teletrabalho,
bem como o reembolso de eventuais despesas;

✓ A alteração no contrato poderá ser firmada previamente ou no prazo de trinta dias
contados da data de alteração do regime (§3º do artigo 4º da MP nº 927/2020),
contudo, recomenda-se, na medida do possível, que seja feito de forma antecipada,
prevenindo desgastes futuros;

✓ Caso o empregado não possua equipamentos para o “teletrabalho”, o empregador
pode fornecer os equipamentos e a infraestrutura necessária mediante regime de
comodato e pagar por serviços de infraestrutura, sem que isso caracterize salário;

✓ Muito embora o §5º do artigo 4º da MP nº 927/2020 disponha que “O tempo de uso de
aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho normal do empregado não
constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão
em acordo individual ou coletivo”, recomenda-se que a utilização se dê apenas no período
de labor a fim de evitar futuras discussões.

Por fim, importante observar que a MP nº 927/2020 dispôs que o “teletrabalho”
também será permitido para estagiários e aprendizes.
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2.2. FÉRIAS INDIVIDUAIS.

2.2.1. Férias aos empregados que completaram período aquisitivo.

Outra medida que poderá ser adotada pelas empresas é a concessão de férias àqueles empregados que
já completaram o período aquisitivo de férias, devendo priorizar a concessão àquelas pessoas que
fazem parte do grupo de risco (§3º, artigo 6º da MP nº 927/2020).

2.2.2. Antecipação de Férias àqueles que ainda não completaram período aquisitivo.

Também verifica-se a possibilidade do empregador conceder férias àqueles empregados que ainda não
completaram a totalidade do período aquisitivo, ou seja, possibilidade de antecipar as férias ao
empregado (§1º, inciso II, artigo 6º da MP nº 927/2020).

Para este caso, não obstante a MP não determine, recomenda-se a pactuação de acordo individual para
antecipação de férias, sendo que a Advocacia Ramos Fernandez encontra-se à disposição para fornecer
e/ou colaborar com a redação da minuta do referido acordo.

2.2.3. Antecipação de Férias de períodos futuros.

Na referida MP também verifica-se a possibilidade da empresa e empregado pactuarem acordo
individual para antecipação de férias referente a períodos futuros, cujo período aquisitivo ainda nem
tenha iniciado, nos termos do §2º, artigo 6º da MP nº 927/2020.
Contudo, ressalte-se que esse tema é polêmico e poderá gerar riscos futuros para a empresa.
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2.2.4. Regras gerais.

Em quaisquer das hipóteses, as férias não poderão ser gozadas em período inferior a 05 (cinco) 
dias (artigo 6º, inciso I, da MP nº 927/2020), bem como deverá ser observada a comunicação com 
prazo de, no mínimo, 48 horas de antecedência, podendo a notificação ocorrer por escrito ou de 
forma eletrônica (artigo 6º, caput, da MP nº 927/2020).

Destaca-se ainda:

✓ Possibilidade de o empregador promover a suspensão das férias ou licenças não remuneradas 
de profissionais da área da saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, devendo 
ser observada a comunicação formal da decisão ao trabalhador, por escrito ou por meio 
eletrônico, se possível, com antecedência de 48 horas (artigo 7º da MP nº 927/2020);

✓ Possibilidade de efetuar o pagamento do terço constitucional de férias até o dia 20 de dezembro 
de 2020 (artigo 8º da MP nº 927/2020);

✓ Os pedidos de conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário estarão sujeitos à concordância 
do empregador e poderão ser pagos até o dia 20 de dezembro de 2020 (parágrafo único, artigo 8º 
da MP nº 927/2020);

✓ As férias poderão ser pagas até o quinto dia útil do mês subsequente ao início do gozo das 
férias;

✓ Ocorrendo rescisão contratual, o empregador pagará juntamente com o TRCT os valores não 
adimplidos das férias.
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2.3. CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS.

Outra hipótese que poderá ser adotada pela empresa é a concessão de férias coletivas
aos empregados, de forma geral ou por setor específico.

Não obstante a CLT exija algumas formalidades para concessão das férias coletivas (p.
ex: comunicação prévia ao Poder Executivo, com a antecedência mínima de 15 dias, as datas de
início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida),
a MP nº 927/2020 , diante da urgência da situação, trouxe algumas flexibilidades para
a concessão de férias coletivas.

Na verdade, a única obrigação exigida pela MP é a comunicação dos empregados com
48 horas de antecedência do respectivo gozo.

Os limites dispostos no art. 139, § 1º da CLT (que as férias coletivas poderão ser gozadas em
2 (dois) períodos anuais desde que nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos), também
foram dispensados pela MP, além da exigência de comunicação prévia ao órgão local
do Ministério da Economia e a comunicação aos sindicatos representativos da
categoria profissional.
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2.4. APROVEITAMENTO E A ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS.

Outra possibilidade apresentada pela MP nº 927/2020 é a de o empregador antecipar o
gozo de feriados não religiosos federais, estaduais e municipais.

Nestes casos, a empresa deverá notificar os empregados (por escrito ou por meio
eletrônico), com antecedência de 48 horas, indicando expressamente os feriados que
serão antecipados/aproveitados.

O §2º do artigo 13 da MP nº 927/2020 prevê também a utilização dos feriados
religiosos, contudo, neste caso haverá necessidade de acordo individual escrito.
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2.5. BANCO DE HORAS.

Durante o estado de calamidade pública, a MP nº 927/2020 autorizou a interrupção
das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial de compensação
de jornada, por meio de banco de horas, estabelecido por meio de acordo coletivo ou
individual formal.

Na verdade, a MP estabeleceu um Banco de Horas em favor do Empregador, onde o
empregado primeiramente terá o descanso e, após a quarentena, o empregado
trabalhará mais horas para compensar os dias/horas que ficou parado.

Destaca-se que a compensação das referidas horas poderá ser realizada em até dezoito
meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública (que está
previsto para 31.12.2020), bem como o empregador poderá determinar ao empregado a
compensação do saldo de horas independentemente de convenção ou acordo
individual ou coletivo.

Por fim, destaca-se que a compensação de tempo para recuperação do período
interrompido poderá ser feita mediante prorrogação de jornada em até duas horas
diárias, respeitando-se sempre o limite diário de 10 horas de labor, confirmando a
previsão da CLT a este respeito.
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2.6. SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E SAÚDE
NO TRABALHO.

A MP nº 927/2020 também autorizou a suspensão da obrigatoriedade de realização dos
exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.

Sendo assim, referidos exames poderão ser realizados no prazo de sessenta dias, contados
da data de encerramento do estado de calamidade pública – a partir de 31.12.2020.

O exame demissional somente poderá ser dispensado caso o último exame médico
ocupacional tenha sido realizado nos últimos 180 dias.

Também suspende a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos e eventuais
dos atuais empregados, previstos em normas regulamentadoras de segurança e saúde no
trabalho, devendo ser realizados no prazo de noventa dias, contado da data de
encerramento do estado de calamidade pública – a partir de 31.12.2020.
As comissões internas de prevenção de acidentes poderão ser mantidas até o encerramento
do estado de calamidade pública e os processos eleitorais em curso poderão ser suspensos.

Por fim, anote-se que as questões envolvendo as flexibilizações das normas de saúde e
segurança no trabalho, também foram objeto de análise pelo Ministro Marco Aurélio de
Melo do Supremo Tribunal Federal em 26.03.2020, através da Medida Cautelar na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 6.342, onde bem ponderou que “as exigências estão
direcionadas ao prestador dos serviços. O dispositivo deve ser encarado no sentido de afastar a
burocratização dos serviços, exigências que acabem por gerar clima de tensão entre as partes
relacionadas.”, acrescentando que “Prevaleceu o bom senso, a noção de razoabilidade presente a
óptica proporcionalidade.”.
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2.7. DO DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR PARA QUALIFICAÇÃO.

O texto original da MP nº 927 também possuía previsão de suspensão das atividades
da empresa pelo prazo de até quatro meses, para participação do empregado em curso
ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador,
sem necessidade de norma coletiva para tal.

Todavia, o artigo 18 da MP nº 927 foi expressamente revogado pela Medida Provisória
nº 928/2020.

Contudo, não obstante a revogação, destaca-se que o art. 476-A da CLT já previa essa
possibilidade, mediante norma coletiva, o que ainda continua válido:

Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período de dois a cinco meses, para
participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo
empregador, com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou
acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado, observado o disposto no art. 471
desta Consolidação.
§ 1o Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acordo coletivo, o empregador
deverá notificar o respectivo sindicato, com antecedência mínima de quinze dias da suspensão
contratual.
§ 2o O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade com o disposto no caput
deste artigo mais de uma vez no período de dezesseis meses.
§ 3o O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória mensal, sem natureza
salarial, durante o período de suspensão contratual nos termos do caput deste artigo, com valor a
ser definido em convenção ou acordo coletivo.
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§ 4o Durante o período de suspensão contratual para participação em curso ou programa de
qualificação profissional, o empregado fará jus aos benefícios voluntariamente concedidos pelo
empregador.
§ 5o Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de suspensão contratual ou
nos três meses subseqüentes ao seu retorno ao trabalho, o empregador pagará ao empregado,
além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em
convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, cem por cento sobre o valor da última
remuneração mensal anterior à suspensão do contrato.
§ 6o Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou programa de qualificação
profissional, ou o empregado permanecer trabalhando para o empregador, ficará descaracterizada a
suspensão, sujeitando o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais
referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor, bem como às sanções
previstas em convenção ou acordo coletivo.
§ 7o O prazo limite fixado no caput poderá ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo
de trabalho e aquiescência formal do empregado, desde que o empregador arque com o ônus
correspondente ao valor da bolsa de qualificação profissional, no respectivo período.

Assim sendo, acaso a empresa pretenda se utilizar da suspensão acima referida,
recomenda-se que tal situação seja acordada por negociação coletiva, exceto em relação
aos empregados hipersuficientes – art. 444, parágrafo único da CLT – onde a
suspensão do contrato poderia ser acordada de forma individual.

QUALIFICAÇÃO DO 
EMPREGADO

MP N. 927/2020



2.8. REDUÇÃO SALARIAL.

Uma das principais indagações vindas do empresariado é com relação a possibilidade
de redução salarial.

Pois bem.

As Medidas Provisórias editadas até o presente momento não apresentaram qualquer
previsão de redução salarial em razão dos diversos desdobramentos causados pela
pandemia.

Contudo, a CLT prevê em seus artigos 501 a 504 que, diante da caracterização da força
maior, haveria a possibilidade de o empregador promover, de forma temporária,
provisória, proporcional e respeitando o salário mínimo regional, a redução geral dos
salários dos empregados em até 25 (vinte e cinco por cento), conforme se destaca do
artigo 503:

Art. 503 - É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução
geral dos salários dos empregados da empresa, proporcionalmente aos salários de cada um, não
podendo, entretanto, ser superior a 25% (vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso,
o salário mínimo da região.
Parágrafo único - Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força maior, é garantido o
restabelecimento dos salários reduzidos.
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Ocorre que, conforme posicionamento majoritário da jurisprudência pátria, referido
dispositivo da CLT (datado de 1943) não foi recepcionado pela Constituição Federal de
1988, a qual, prevê a garantia de irredutibilidade salarial:

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;

O que isso significa?

Que o artigo 503 da CLT que trata a respeito da redução salarial não pode ser aplicado
de forma isolada, ele deve ser interpretado à luz do artigo 7º, inciso VI, da Constituição
Federal, cuja conclusão é a seguinte:

Estando o país vivenciando uma pandemia, tendo inclusive sido decretado estado de
calamidade pública, típico caso de força maior, é facultado ao empregador,
unicamente mediante acordo ou convenção coletiva (artigo 7º, inciso VI, da CF),
promover a redução salarial em até 25% (vinte e cinco por cento), respeitado o salário
mínimo regional (art. 503 da CLT).

Note-se que a medida é extrema, arriscada e, portanto, recomenda-se muito cuidado e
cautela.

REDUÇÃO SALARIAL
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2.9. O DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO – FGTS.

Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às
competências de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020,
respectivamente.

O pagamento das obrigações acima referidas será quitado em até seis parcelas mensais, com
vencimento no sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020, sem que haja incidência de
atualização, multa ou dos encargos previstos no art. 22 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.
Para usufruir a referida prerrogativa, o empregador fica obrigado a declarar as informações, até 20
de junho de 2020, nos termos do disposto no inciso IV do caput do art. 32 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991.

Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, a suspensão ficará resolvida e o empregador
ficará obrigado:

I - ao recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e dos encargos devidos
nos termos do disposto no art. 22 da Lei nº 8.036, de 1990, caso seja efetuado dentro do prazo legal
estabelecido para sua realização; e

II - ao depósito dos valores previstos no art. 18 da Lei nº 8.036, de 1990.
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da contribuição
previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;

FGTS
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2.10. OUTRAS DISPOSIÇÕES.

➢ Será permitido aos estabelecimentos de saúde, mediante acordo individual escrito, mesmo para
as atividades insalubres e para a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis horas de
descanso:

I - prorrogar a jornada de trabalho, acima do limite legal ou convencionado, seja para fazer em face
de motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou
cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.
II - adotar escalas de horas suplementares entre a décima terceira e a vigésima quarta hora do
intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa, garantido o repouso semanal
remunerado nos termos do disposto no art. 67 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

➢ A MP suspenderá os prazos processuais para apresentação de defesa e recurso no âmbito de
processos administrativos originados a partir de autos de infração trabalhistas e notificações de
débito de FGTS ficam suspensos.

➢ Os casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais,
exceto mediante comprovação do nexo causal.

OUTRAS 
DISPOSIÇÕES
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➢ Os acordos e as convenções coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de cento e oitenta dias,
contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória (desde 22.03.2020), poderão ser
prorrogados, a critério do empregador, pelo prazo de noventa dias, após o termo final deste
prazo.

➢ Durante o período de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor da Medida
Provisória (desde 22.03.2020), os Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia
atuarão de maneira orientadora, exceto quanto às seguintes irregularidades:

I - falta de registro de empregado, a partir de denúncias;
II - situações de grave e iminente risco, somente para as irregularidades imediatamente
relacionadas à configuração da situação;
III - ocorrência de acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal de análise
de acidente, somente para as irregularidades imediatamente relacionadas às causas do acidente; e
IV - trabalho em condições análogas às de escravo ou trabalho infantil.

➢ Consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não
contrariem o disposto na Medida Provisória, tomadas no período dos trinta dias anteriores à
22.03.2020.

OUTRAS 
DISPOSIÇÕES
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COVID-19 (CORONAVÍRUS).

❑ MEDIDAS DE AUXÍLIO AS
EMPRESAS NO SETOR
TRIBUTÁRIO.



Primeiramente, destacamos a possibilidade das empresas prorrogarem o pagamento
de tributos federais, inclusive quando objeto de parcelamento, suspendendo ainda o
prazo para prática de atos processuais no âmbito da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, devido à decretação de calamidade pública pela Mensagem Presidencial n.
93/2020, conforme determinado pela Portaria do Ministério da Fazenda n. 12/2012,
que dispõe:

PRORROGAÇÃO 
NO PAGAMENTO 
DE TRIBUTOS 
FEDERAIS 

Art. 1º As datas de vencimento de tributos federais administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), devidos pelos sujeitos passivos domiciliados nos
municípios abrangidos por decreto estadual que tenha reconhecido estado de calamidade
pública, ficam prorrogadas para o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente.
§ 1º O disposto no caput aplica-se ao mês da ocorrência do evento que ensejou a decretação
do estado de calamidade pública e ao mês subsequente.
§ 2º A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica direito à restituição de
quantias eventualmente já recolhidas.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se também às datas de vencimento das parcelas de
débitos objeto de parcelamento concedido pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) e pela RFB.
Art. 2º Fica suspenso, até o último dia útil do 3º (terceiro) mês subsequente, o prazo para a
prática de atos processuais no âmbito da RFB e da PGFN pelos sujeitos passivos
domiciliados nos municípios de que trata o art. 1º.
Parágrafo único. A suspensão do prazo de que trata este artigo terá como termo inicial o 1º
(primeiro) dia do evento que ensejou a decretação do estado de calamidade pública.
Art. 3º A RFB e a PGFN expedirão, nos limites de suas competências, os atos necessários
para a implementação do disposto nesta Portaria, inclusive a definição dos municípios a
que se refere o art. 1º.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Concomitantemente, a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa n.
1.243/2012, previu também a possibilidade de prorrogação do cumprimento de obrigações
acessórias perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil, dispondo:

Tais disposições muitas vezes passam despercebidas, acarretando um ônus desnecessário às
empresas que pode ser evitado se houver uma preparação durante a crise econômica.

Art. 1º Os prazos para o cumprimento de obrigações acessórias, concernentes aos tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para os sujeitos passivos
domiciliados nos municípios abrangidos por decreto estadual que tenha declarado estado
de calamidade pública, ficam prorrogados para o último dia útil do 3º (terceiro) mês
subsequente ao dos meses em que antes eram exigíveis.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se ao mês da ocorrência do evento que
ensejou a decretação do estado de calamidade pública e ao mês subsequente.
Art. 2º Ficam canceladas as multas pelo atraso na entrega de declarações, demonstrativos
e documentos, aplicadas aos sujeitos passivos domiciliados nos municípios de que trata o
art. 1º, com entrega prevista para os meses da ocorrência do evento que ensejou a
decretação do estado de calamidade pública como também para o mês subsequente,
desde que essas obrigações acessórias tenham sido transmitidas até o último dia útil do 3º
(terceiro) mês subsequente ao dos meses em que antes eram exigíveis.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

PRORROGAÇÃO 
NO PAGAMENTO 
DE TRIBUTOS 
FEDERAIS 



O Governo Federal também prorrogou a validade das Certidões Negativas de Débitos
relativos aos Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e Certidões Positivas
com efeitos de Negativa, conforme texto da Portaria Conjunta da RFB n. 555/2020, que assim
dispõem:

Há também a possibilidade, caso seja de interesse da empresa, de pactuar
transação extraordinária conforme disposto pela Portaria da PGFN n. 7820/2020, que perfaz:

Art. 1º Fica prorrogada, por 90 (noventa) dias, a validade das Certidões Negativas de
Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) e
Certidões Positivas com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND) válidas na data da publicação desta
Portaria Conjunta.

Art. 1º Esta Portaria disciplina os procedimentos, os requisitos e as condições
necessárias à realização da transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da
União, cuja inscrição e administração incumbam à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, em razão dos efeitos do coronavirus (COVID-19) na capacidade de geração de
resultados dos devedores inscritos na dívida ativa da União.

PRORROGAÇÃO 
DA VALIDADE DE 
CERTIDÕES DE 
REGULARIDADE 
FISCAL  



Quanto às empresas que integram o sistema do SIMPLES NACIONAL, a Resolução do
Comitê Gestor do Simples Nacional n. 152/2020, citada abaixo, previu a prorrogação dos
prazos de pagamento de tributos federais, não estando entres eles de tal forma o ICMS e o
ISS, uma vez que são impostos de competência estadual e municipal, respectivamente:

Destaca-se que as empresas optantes pelo regime tributário do Lucro Presumido não terão
tal benefício, de modo que até o momento os tributos continuam com as mesmas datas de
vencimento.

EFEITOS DO 
COVID-19 NA 
TRIBUTACAO DO 
SIMPLES 
NACIONALArt. 1º Em função dos impactos da pandemia do Covid-19, as datas de vencimento

dos tributos federais previstos nos incisos I a VI do caput do art. 13 e na alínea "a"
do inciso V do §3º do art. 18-A, ambos da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006, apurados no âmbito do Simples Nacional e devidos pelos
sujeitos passivos ficam prorrogadas da seguinte forma:
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.
Parágrafo único. A prorrogação do prazo a que se refere o caput não implica
direito à restituição de quantias eventualmente já recolhidas.



Art. 19. Fica suspensa a exigibilidade do
recolhimento do FGTS pelos
empregadores, referente às competências
de março, abril e maio de 2020, com
vencimento em abril, maio e junho de
2020, respectivamente.
Parágrafo único. Os empregadores
poderão fazer uso da prerrogativa
prevista no caput independentemente:
I - do número de empregados;
II - do regime de tributação;
III - da natureza jurídica;
IV - do ramo de atividade econômica; e
V - da adesão prévia.

O art. 19 da Medida Provisória n. 927 suspendeu a
exigibilidade do recolhimento do FGTS, referente às
competências de março, abril e maio de 2020, com
vencimento nos respectivos meses subsequentes.

Tal disposição contribuirá para a sobrevivência e regular
desenvolvimento de diversas empresas que, devido à
pandemia, tiveram uma redução drástica em seus
serviços, o que acarretou considerável defasagem em
seus faturamentos e fluxo de caixa.

SUSPENÇÃO DA
EXIGIBILIDADE DE
RECOLHIMENTO
DO FGTS



COVID-19
(CORONAVÍRUS).

❑ O PODER JUDICIÁRIO E
EXECUTIVO

❑ BANCOS

❑ CONTRATOS



Com o avanço da disseminação do COVID-19, os diversos Tribunais da federação editaram diversas
normas a regular o trâmite processual, suspensão de prazos e audiências, trabalho remoto dos
servidores, atendimento ao público, advogados e matérias que poderão ser analisadas normalmente.

O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, uniformizou os serviços judiciários através Resolução nº 313,
estabelecendo regime de Plantão Extraordinário, para padronizar o funcionamento dos serviços, com o
objetivo de prevenir o contágio pelo Coronavírus – Covid-19 - e garantir o acesso à justiça neste
período emergencial.

Dentre outras medidas, destaca-se a suspensão dos prazos processuais até 30 de abril de 2020 e o
atendimento de partes, advogados e interessados, que deverá ser realizado remotamente pelos meios
tecnológicos disponíveis, garantindo a apreciação de matérias emergenciais.

Notadamente, novas normas e medidas administrativas de contenção foram publicadas em todas
as esferas de governo. Pelo Poder Executivo do estado de São Paulo destacam-se os decretos
abaixo:

1. DECRETO ESTADUAL Nº 64.879, DE 20 DE MARÇO DE 2020 – Decreta o estado de
calamidade pública no estado de São Paulo.
https://www.al.sp.gov.br/norma/193347

2. DECRETO ESTADUAL Nº 64.879, DE 20 DE MARÇO DE 2020 – Decreta quarentena no
estado de São Paulo.
https://www.al.sp.gov.br/norma/193347

MEDIDAS  
TOMADAS PELO 
PODER 
JUDICIÁRIO E 
EXECUTIVO 
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Pelo decreto, determinou-se a restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação
ou propagação do coronavírus, entre 24 de março a 7 de abril de 2020.

Ficam suspensos:

I - o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços,
especialmente em casas noturnas, “shopping centers”, galerias e estabelecimentos congêneres,
academias e centros de ginástica, ressalvadas as atividades internas;
II – o consumo local em bares, restaurantes, padarias e supermercados, sem prejuízo dos serviços
de entrega (“delivery”) e “drive thru”.

O disposto acima não se aplica a estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais,
na seguinte conformidade:

1. saúde: hospitais, clínicas, farmácias, lavanderias e serviços de limpeza e hotéis;
2. alimentação: supermercados e congêneres, bem como os serviços de entrega (“delivery”) e
“drive thru” de bares, restaurantes e padarias;
3. abastecimento: transportadoras, postos de combustíveis e derivados, armazéns, oficinas de
veículos automotores e bancas de jornal;
4. segurança: serviços de segurança privada;
5. comunicação social: meios de comunicação social, inclusive eletrônica, executada por empresas
jornalísticas e de radiofusão sonora e de sons e imagens;
6. demais atividades relacionadas no § 1º do artigo 3º do Decreto Federal nº 10.282, de 20 de
março de 2020.

MEDIDAS  
TOMADAS PELO 
PODER 
JUDICIÁRIO E 
EXECUTIVO 



O art. 3º, §1º do referido Decreto Federal nº10.282, considera atividade essencial aquelas
indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados
aquelas que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da
população, tais como:

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares;
II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade;
III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos;
IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil;
V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o transporte de passageiros por
táxi ou aplicativo;
VI - telecomunicações e internet;
VII - serviço de call center;
VIII - captação, tratamento e distribuição de água;
IX - captação e tratamento de esgoto e lixo;
X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de suprimentos para o
funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de
energia, além de produção, transporte e distribuição de gás natural; (Redação dada pelo Decreto nº
10.292, de 2020)
XI - iluminação pública;

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou por meio do 
comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 
XIII - serviços funerários; 
XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de materiais nucleares; 
XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 
XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais; 
XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal;

MEDIDAS  
TOMADAS PELO 
PODER 
JUDICIÁRIO E 
EXECUTIVO 
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XVIII - vigilância agropecuária internacional; 
XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 
XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições supervisionadas 
pelo Banco Central do Brasil; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXI - serviços postais; 
XXII - transporte e entrega de cargas em geral;
XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados (data center) para 
suporte de outras atividades previstas neste Decreto;
XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; 
XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do 
Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro; (Redação dada pelo Decreto nº 
10.292, de 2020)
XXVI - fiscalização ambiental; 
XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de combustíveis, gás liquefeito de 
petróleo e demais derivados de petróleo; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança;
XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, 
notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 
XXX - mercado de capitais e seguros; 
XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 
XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em andamento e às 
urgentes; 
XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, compreendidas no art. 194 da 
Constituição; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, 
intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e 
interdisciplinares, para fins de reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 
6 de julho de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência;

MEDIDAS  
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XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 
2020)
XXXVI - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 
(Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 2020)
XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal indispensáveis ao 
atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; (Redação dada pelo Decreto nº 10.292, de 
2020)
XXXVI - fiscalização do trabalho; (Incluído pelo Decreto nº 10.292, de 2020) 

Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos
insumos necessários a cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços
públicos e das atividades essenciais, sendo vedada a restrição à circulação de trabalhadores que
possa afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer
espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população.
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Dentre os efeitos diretos e mais percebidos em razão da crise do COVID-19 destaca-se o
funcionamento anormal do mercado financeiro mundial, com drásticas alterações nos índices das
Bolsas.

Nesse contexto, poderá surgir a necessidade de revisão e adequação de contratos financeiros e
bancários das mais variadas espécies, razão pela qual, destacamos abaixo as principais medidas
anunciadas pelo Banco Central e BNDES. A FEBRABAN também anunciou medidas de estímulo à
economia para amenizar os efeitos negativos da crise, notadamente voltadas ao emprego e renda.

I) Principais Medidas Banco Central:

BANCOS

1.Compulsório + Indicador de liquidez de curto-prazo (LCR)

•Redução da alíquota do recolhimento compulsório sobre recursos a prazo de 31% para 25%.

2.Dispensa os bancos e cooperativas de aumentarem o provisionamento no caso de repactuação, por 6 
meses.

•Facilita a renegociação de créditos de empresas e de famílias.

3.Redução do Adicional de Conservação de Capital Principal – atinge todos os bancos.

•Adicional cai de 2,5% para 1,25% pelo prazo de um ano, com reversão gradual até mar/22.

4.Retomada de operações de compra com compromisso de venda (repo) de títulos soberanos brasileiros 
denominados em dólar.

5.Novo Depósito a Prazo com Garantias Especiais – NDPGE



BANCOS 6.Liberação Adicional de Depósitos Compulsórios

•Redução da alíquota sobre recursos à prazo de 25% para 17%.

7.Flexibilização de regras da LCA.

•Facilita crédito ao agronegócio e fortalece liquidez dos bancos  

8.Empréstimo com lastro em debêntures
•Emprega depósitos compulsórios como lastro para novas compras de debêntures, incentivando o 
mercado secundário;

9.Ampliação do limite de recompra de Letras Financeiras de emissão própria
•Permite que bancos aumentem o volume de recompra de Letras Financeiras de emissão própria, de 5% 
para 20% de sua emissão;

10.Não dedução no capital dos efeitos tributários de corrente de overhedge de investimentos em 
participações no exterior
•Medida dá segurança aos bancos para manterem e ampliarem seus planos de concessões de crédito;

11.BC doador de recursos, de até 1 ano, via compromissadas com lastro em TPF
•Permite às instituições alongar sua liquidez em contraposição a demanda por liquidez de curtíssimo-
prazo por parte dos agentes;

12.Redução do spread do nivelamento de liquidez de + 65 bps para + 10bps
•Viabiliza que, excepcionalmente neste período, e para mitigar impactos do risco operacional derivado 
desta crise.



II) Principais Medidas Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES

Das medidas anunciadas pelo BNDES destacam-se:

Ainda, pela CIRCULAR SUP/ADIG N° 11/2020, o BNDES autorizou, a critério da Instituição
Financeira Credenciada/Emissor, a renegociação junto às Beneficiárias Finais, das prestações com
vencimento entre abril de 2020 (inclusive) e setembro de 2020 (inclusive), relativas a operações de
crédito indiretas automáticas com recursos do Sistema BNDES.

BANCOS

1. Suspensão do prazo para amortização de empréstimos por prazo máximo de seis meses. 

2.Transferência de cerca de R$ 20 bilhões do Fundo PIS/PASEP para o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS). 

3. Destinação de R$ 5 bilhões em credito para micro, pequenas e medias empresas, por meio da 
ampliação da modalidade de credito denominada “BNDES Credito Pequenas Empresas”, que passará a 
valer para empresas com até R$ 300 milhões de faturamento anual, valor máximo de até R$ 70 milhões 
por operação e prazo de cinco anos para amortização.



A FEBRABAN e seus bancos associados também anunciaram medidas de estímulo à 
economia para amenizar os efeitos negativos do COVID-19 no emprego e na renda. 

Os cinco maiores bancos associados - Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander 
- estão abertos e comprometidos em atender pedidos de prorrogação, por 60 dias, dos vencimentos 
de dívidas de clientes pessoas físicas e micro e pequenas empresas para os contratos vigentes em 
dia e limitados aos valores já utilizados. 

Fontes:

www.bcb.gov.br › conteudo › home-ptbr
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-03/bc-anuncia-reducao-de-
compulsorio-e-emprestimo-instituicoes
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-o-coronavirus/medidas-
emergenciais-contra-coronavirus/
https://portal.febraban.org.br/noticia/3421/pt-br/

BANCOS

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-03/bc-anuncia-reducao-de-compulsorio-e-emprestimo-instituicoes
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/bndes-contra-o-coronavirus/medidas-emergenciais-contra-coronavirus/
https://portal.febraban.org.br/noticia/3421/pt-br/


Com o crescimento de casos da doença no Brasil e da facilidade de disseminação, os
governos federal, estadual e municipal, passaram a adotar medidas de distanciamento
social, o que afetou diretamente alguns setores da economia.

Perante o impacto econômico da pandemia, algumas empresas podem se deparar com a
dificuldade de cumprir determinada obrigação contratual assumida. Devendo-se
considerar as consequências jurídicas do seu descumprimento.

Diante deste cenário, faz-se necessário analisar a aplicação de alguns institutos como o da
teoria da imprevisão (cláusula rebus sic stantibus), onerosidade excessiva, caso fortuito e
força maior.

1. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA.

Em regra, todo contrato tem força obrigatória de cumprimento, porém o Código Civil, 
com base na teoria da imprevisão, permite ao juiz, ao analisar a ocorrência de fatos 
imprevisíveis, revisar a obrigação contratual como forma possibilitar o seu cumprimento. 

A crise econômica oriunda da pandemia de COVID-19 não pode ser considerada como 
algo previsível, pois o risco de recessão é muito grande.

Os efeitos da crise podem gerar onerosidade excessiva a uma das partes contratantes, e, 
caso não haja acordo entre partes, a partir de medida judicial, é possível buscar a redução 
da prestação ou a alteração no modo de cumprimento da obrigação contratual, ou mesmo 
a rescisão contratual. 

O COVID – 19 E OS 
IMPACTOS NOS 
CONTRATOS.



Caso a medida seja judicializada, entre outros requisitos, deverá ser comprovado que a
crise ocasionada pelo COVID-19 gerou um claro desequilíbrio entre as obrigações a serem
cumpridas individualmente entre os contratantes.

Sendo assim, deve-se analisar cada caso, conforme as características das obrigações em
jogo, para que se possa adotar a melhor medida possível.

2. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.

No dia 20/03 o governo federal decretou estado de calamidade pública em razão da
pandemia de COVID-19 que é algo inédito em nível federal, e pode ser entendido como
caso fortuito e/ou força maior.

Caso fortuito ou força são fatos inevitáveis e imprevisíveis, mas que podem provocar
consequências ou efeitos sobre os contratos.

Para aplicar o caso fortuito ou força maior sobre determinado contrato, deve-se
comprovar a existência de nexo de causalidade entre os efeitos da pandemia de COVID-
19 e a impossibilidade de cumprimento de determinada obrigação contratual.

Cumpridos estes requisitos, diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, a
parte impossibilitada poderá não ser responsabilizada pelo descumprimento, contudo,
deve-se analisar cada contrato para que se possa verificar quais os efeitos da ocorrência
do caso fortuito ou força maior.

O COVID – 19 E OS 
IMPACTOS NOS 
CONTRATOS.



RECOMENDAÇÕES

Neste cenário de pandemia, é importante que as partes analisem seus contratos e
verifiquem se os eventos podem se enquadrar nas categorias de caso fortuito e/ou de
força maior, onerosidade excessiva e teoria da imprevisão, tal como quais as regras
aplicáveis no tocante: (i) à prorrogação dos prazos de execução do contrato; (ii) às
hipóteses de reajuste de preço; (iii) ao impacto nas obrigações de pagamento e (iv) aos
seguros aplicáveis.

Deve-se atentar às regras contratuais de envio de notificações e comunicação previstas no
contrato. Bem como, a organização de documentos para utilização futura, ajuizamento ou
defesa em processos judiciais.

Para os novos contratos, que venham a ser celebrados após a pandemia de COVID-19, é
aconselhável que os contratantes levem em consideração que os efeitos de eventual
pandemia, já foram analisados previamente à celebração do contrato.

O COVID – 19 E OS 
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COM DÚVIDAS?

ENTRE EM CONTATO CONOSCO: 

www.advocaciaramosfernandez.com.br

TUPÃ – SP

Rua Potiguaras, 426 - Centro
CEP 17601-080
Fone: 55 (14) 3441-3271

SÃO PAULO – SP

Rua Padre Chico, 85 -2° andar 
Conjunto 24 – Edifício Alcobaça
Perdizes - CEP 05008-010
Fone: 55 (11) 2589-5409

POMPÉIA – SP

Rua Dr. Luiz Miranda, 878 - Centro
CEP 17580-000
Fone: 55 (14) 3452-3751

Recomendamos que as empresas continuem
a monitorar os desdobramentos globais
relacionados ao COVID-19 e a eventual
necessidade de serem adotadas medidas
adicionais, sempre buscando orientação legal
prévia.

Estaremos atentos e informaremos novidades
e medidas que venham a ser tomadas, seja na
esfera Executiva, Legislativa ou Judiciária e
que seja de interesse dos nossos clientes.




