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ALERTAS LEGAIS IMPACTOS DO
CORONAVÍRUS
INFORMATIVO EXTRAORDINÁRIO
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INTRODUÇÃO
Carlos de Souza Advogados , preocupado com os impactos do COVID - 19 no

Brasil, criou este informativo com o objetivo de nortear as tomadas de decisões,
referentes aos aspectos jurídicos.
Nossos sócios e associados estão acompanhando a evolução dessa pandemia,
em estado de alerta, considerando as suas implicações legais, com o intuito de
gerar conteúdo que possa guiá-los nesse momento de incertezas, nas seguintes
áreas do Direito:
1 - Ambiental
2 - Comércio Internacional e Direito Aduaneiro
3 - Constitucional
4 - Contratos Administrativos
5 - Contratos
6 - Direito Previdenciário
7 - Saúde
8 - Insolvência e Recuperação de Empresas
9 - Medidas Restritivas à Circulação de Pessoas
10 - Questões Processuais
11 - Relações de Consumo
12 - Proteção de Dados
13 - Trabalhista
14 - Tributário
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CONSTITUCIONAL
Acesso a Informações
Na data de 23/03/2020 foi editada e publicada a Medida Provisória 928,
responsável por suspender o dever da Administração Pública em analisar e
conceder ou negar pedidos de acesso à informação, direito este estabelecido
pela Lei Federal 12.527/2011.
A suspensão se refere aos pedidos de informação que não tenham relação com
as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública trazida pela
pandemia do COVID-19, tratada pela Lei Federal 13.979, de 06/02/2020.
A MP suspendeu o prazo estabelecido pela Lei Federal 12.527/2011, desde que os
servidores envolvidos estejam sujeitos a regime de quarentena, teletrabalho ou
equivalentes e que, se faça necessário, para análise do pedido e concessão do
acesso às informações, a presença do agente público ou que a resposta
dependa de agente público ou setor prioritariamente envolvido com as
medidas de enfrentamento da situação de emergência de que trata a Lei
Federal 13.979/2020.
Para os pedidos de acesso à informação que estejam aguardando resposta e
que terão os prazos suspensos, deverá o interessado promover a reiteração do
pedido de informação no prazo de 10 (dez) dias contados do encerramento do
prazo de reconhecimento da calamidade pública em questão.
A MP também estabeleceu expressamente o não conhecimento de recursos
administrativos que sejam apresentados em decorrência de decisão negativa de
acesso que se baseiem nos critérios utilizados na MP 928.
A mesma medida provisória também versou sobre a suspensão de TODOS os
prazos relacionados a processos administrativos disciplinares que estejam em
tramitação e, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais para aplicação de
sanções administrativas previstas na Lei nº 8.112, de 1990, na Lei nº 9.873, de
1999, na Lei nº 12.846, de 2013, e nas demais normas aplicáveis a empregados
públicos.

Marcello Gonçalves Freire / mgfreire@carlosdesouza.com.br
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SAÚDE
Publicada

a

Portaria

Ministerial

que

Regulamenta

a

Telemedicina no Período de Combate ao Coronavírus
O Sr. Ministro do Estado e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em 23/03/2020,
regulamentou a implementação do exercício da Telemedicina em todo país
durante o período de combate contra o Coronavírus (Portaria 467/2020, no
Diário Oficial da União).
Portanto, com o propósito de garantir a máxima eficiência aos serviços médicos
prestados no Brasil neste período crítico, com vistas a impedir a ascendência da
curva da pandemia que se instalou, para os casos considerados de Emergência
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) decorrentes da infecção
humana

causada

pelo

Covid-19,

foram

efetivamente

autorizadas

as

modalidades de Telemedicina relativas ao atendimento pré-clínico, de suporte
assistencial, de consulta e monitoramento, para que médicos realizem à
distância a orientação e o encaminhamento de pacientes em isolamento,
promovendo a orientação e supervisão para monitoramento ou vigência à
distância de parâmetros de saúde e/ou doença, com permissão de troca de
informação entre médicos, para auxílio diagnóstico e terapêutico, no campo do
SUS e da saúde privada, com garantia da integridade, segurança e sigilo das
informações.

Raphael Wilson Loureiro Stein / raphael@carlosdesouza.com.br
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INSOLVÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS
Decisão Inédita Garantirá que a Assembleia Geral de Credores
da Odebrecht seja Realizada em Ambiente Virtual por Conta do
Novo Coronavírus
A Assembleia Geral de Credores do processo de recuperação judicial do Grupo
Odebrecht

será

feita

em

ambiente

virtual,

como

medida

de

evitar

a

disseminação pelo novo coronavírus.
Cuida-se de decisão que acolhe o pedido da própria empresa recuperanda,
embora o magistrado reconheça que a Lei nº 11.101/2005, que regulamenta o
processo

de

recuperação

judicial

em

todo

país,

seja

silente

sobre

a

possibilidade da realização da Assembleia Geral de Credores em meio virtual,
ponderando, por outro lado, que no momento da sua edição não havia
propagação grandiosa, como se tem nos dias de hoje, dos meios seguros de
comunicação em ambiente eletrônico/virtual, fruto da crescente sofisticação
tecnológica.
Em sua decisão, ainda, o juiz citou que a medida apenas contribuirá para o
necessário distanciamento social visando impedir a escalada da contaminação
por coronavírus, citando, também, que há um esforço governamental coletivo
no sentido de que a pandemia vivenciada não paralise toda e qualquer
atividade empresarial, para que a economia brasileira não entre em colapso.
Registra-se que a recuperação judicial da Odebrechet está fundada em uma
dívida de 98,5 bilhões de reais.

Raphael Wilson Loureiro Stein / raphael@carlosdesouza.com.br
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MEDIDAS RESTRITIVAS À
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

(p.1)

Decisão do STF
Na data de 20/03/2020 foi editada a Medida Provisória 926, responsável por
alterar parcialmente a Lei Federal 13.979/2020, esta responsável por estabelecer
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019.
A MP 926 foi editada em 20/03/2020 e publicada no sábado, 21/03/2020 no
Diário Oficial da União.
Por meio da dita MP foi prevista a restrição de locomoção por rodovias, portos
ou aeroportos tanto da entrada e saída do País quanto nas locomoções entre
municípios e entre cidades, regulamentando quais órgãos e Poderes seriam
competentes para adotar tais decisões.
A MP também estabelecia que, a restrição excepcional e temporária de
locomoção interestadual e intermunicipal dependeria de fundamentação
técnica por parte da ANVISA e, caso a restrição pretendida implicasse em
restrições de locomoção que alterasse a execução de serviços públicos e
atividades essenciais, tal medida/decisão somente poderia ser realizada e
adotada após acerto com órgãos reguladores e, também, com o Poder que
autorizou ou concedeu as atividades.
Desta forma, a MP 926 objetivou alterar e alterou parcialmente a Lei Federal
13.979, de 6 de fevereiro de 2020, pois, embora esta norma já estabelecesse a
possibilidade de restrição de locomoção por rodovias, portos e aeroportos, não
tratava sobre locomoção entre Cidades e Estados.
Entretanto, mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 6341) proposta
pelo PDT - Partido Democrático Trabalhista, proposta junto ao STF - Supremo
Tribunal Federal, figurando como Ministro Relator Marco Aurélio Mello, foi
alegado que, a Constituição Federal estabelece que saúde é atribuição comum
da União, dos estados e dos municípios, razão pela qual, a MP 926 ao limitar a
competência à União Federal e suas agências, teria incorrido em
inconstitucionalidade.
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MEDIDAS RESTRITIVAS À
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

(p.2)

Assim, na data de 24/03/2020, o Ministro Relator - Marco Aurélio Mello, decidiu
que
tanto
os
governadores,
quanto
os
prefeitos
têm
poderes
para restringir a locomoção em estados e municípios, razão pela qual, frente a
pandemia causada pelo COVID-19, poderão editar medidas, de validade
temporária, relativas ao isolamento, quarentena e restrição de locomoção por
portos, aeroportos e rodovias.
A decisão proferida na ADI 6341 apenas declara a competência dos
governadores e prefeitos, mantendo, desta forma, a competência do governo
federal no que tange à adoção das mesmas medidas.
Em linhas gerais, a decisão proferida entendeu que: “A disciplina decorrente da
Medida Provisória nº 926/2020 não afasta a tomada de providências normativas
e administrativas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios”.

Marcello Gonçalves Freire / mgfreire@carlosdesouza.com.br
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MEDIDAS RESTRITIVAS À
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

(p.3)

Decreto do Prefeito de Vitória - ES - Possível Ilegalidade
A Prefeitura de Vitória-ES publicou no dia 24.03.2020 um decreto com novas
recomendações aos supermercados em funcionamento na cidade. A orientação
é para que todos os supermercados limitem o acesso de pessoas no local com
medidas, como:
a) impedimento de entrada de crianças menores de 12 anos;
b) acesso restrito de pessoas de uma mesma família, sendo permitido apenas
um integrante por vez;
c) horário diferenciado com atendimento para o público que possui 60 anos ou
mais.
A medida do prefeito da capital capixaba, a exemplo de ações semelhantes de
prefeitos e governadores Brasil afora, pode ter sua legalidade questionada.
A Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas
para enfrentamento da emergência de saúde pública por conta do coronavírus,
é clara ao estabelecer, no parágrafo 7º do artigo 3º, que, com relação às
medidas de restrição de atividades, conhecidas como quarentena, os gestores
locais de saúde precisam ter anterior autorização do Ministério da Saúde para
implementá-las.
O que tem sido visto, a exemplo do decreto municipal em comento, é que
autoridades do Poder Executivo estadual e municipal têm implementado
medidas locais sem a observância da lei federal que as autoriza. Em outras
palavras: hoje existem incontáveis decretos pelo país, totalmente divorciados
da lei, passíveis, portanto, de questionamento.
Não estou discutindo aspectos sanitários das medidas, já que não tenho essa
competência; tampouco, estou entrando nas discussões políticas sobre essas
ações executivas. Contudo, o operador da lei não pode deixar de apontar um
possível ato normativo que tenha sido expedido ao arrepio da legislação.
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Mais: a Constituição Federal, em cláusula pétrea no inciso II do artigo 5º, diz
que“ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei”. Ora, se a lei específica (nº 13.979, no parágrafo 7º do artigo 3º)
determina que o gestor local somente pode impor medidas de restrição de
atividades com autorização do Ministério da Saúde, qualquer ação municipal
ou estadual que não tiver obtido essa anuência federal é ilegal. Ponto.

Jéssica Aleixo de Souza / jessica@carlosdesouza.com.br
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RELAÇÕES DE CONSUMO

(p.1)

Consumidor – Ensino Emergencial à Distância e a Prestação de
Serviços pelas Instituições de Ensino
Devido ao surto do coronavírus no Brasil, nossos jovens e crianças têm
enfrentado uma nova realidade: receber o ensino em casa.
No Estado do Espírito Santo houve a suspensão de todas das aulas presenciais
no âmbito público e particular, por meio do Decreto nº 4597-R de 16/03/2020.
Posterior a isso houve a Edição do Decreto 4606-R que prevê a possibilidade de
aplicação do ensino a distância por período de 30 (trinta) dias, consecutivos ou
não, especificamente para o ano letivo de 2020.
Em complementação ocorreu a edição da RESOLUÇÃO CEE-ES nº 5447/20 de 22
de Março de 2020, a qual estabelece regras mínimas para aplicabilidade do
ensino a distância, inclusive com a possibilidade de extensão/prorrogação do
período inicialmente estabelecido de acordo com orientações das autoridades
sanitárias e, mediante a publicação de resolução complementar.
Com isso temos uma nova realidade que visa, principalmente, o aproveitamento
do ano letivo de 2020. Contudo, o impacto de tal medida nas relações de
consumo ocorre justamente pelo fato da continuidade da prestação de ensino
contratada, com observância do que estabelece a Resolução CEE-ES nº 5447/20
de 20 de Março de 2020.

Rovena R. S. Locatelli Dias / rovena@carlosdesouza.com.br
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RELAÇÕES DE CONSUMO
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Regras para Remarcar ou Cancelar Passagem Aérea em Virtude
da Pandemia do Coronavírus
Em 19/03 o governo Federal resolveu publicar a Medida Provisória nº 925 para
dispor sobre as medidas emergenciais destinadas ao setor aéreo brasileiro em
razão da pandemia do coronavírus.
Em suma, a MP referida assevera que o prazo para o reembolso do valor relativo
à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do
serviço

contratado

e

mantida

a

assistência

material,

nos

termos

da

regulamentação vigente; os consumidores ficarão isentos das penalidades
contratuais, por meio da aceitação de crédito para utilização no prazo de doze
meses, contado da data do voo contratado. Importante registrar que as
definições relacionadas a reembolso e alterações de voos domésticos ou
internacionais aplicam-se a contratos de transporte aéreo de compra de
passagens

adquiridas

até

31/12/2020.

Portanto,

em

síntese,

quando

o

cancelamento/remarcação da passagem se der:
Por Decisão do Passageiro, com fundamento na pandemia de coronavírus, estes
ficarão isentos da cobrança de multa contratual caso aceitem um crédito para
a compra de uma nova passagem, que deve ser feita no prazo de 12 meses
contados da data do voo contratado. Por sua vez, caso o passageiro decida
efetivamente cancelar sua passagem aérea e optar pelo reembolso - que se dá
mediante a mesma forma que se operou o pagamento - está sujeito às regras
contratuais da tarifa adquirida, portanto, vale o que estiver disposto no contrato
de transporte aéreo inclusive no que se refere à multas eventualmente
previstas. Registre-se que mesmo sendo a passagem do tipo não reembolsável,
o valor da tarifa de embarque deve ser reembolsado integralmente no prazo de
12 meses. Lembrando que passageiros com viagens a negócio ou a turismo
estão sujeitos às regras do Código de Defesa do consumidor.
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(p.3)

Por Decisão da Empresa Aérea, em especial quanto ao horário do voo e o seu
itinerário, permanece o disposto na Resolução n. 400 da ANAC, ou seja, o
passageiro deve ser informado com 72 horas de antecedência da data do voo,
mas, se inobservado o prazo, a empresa aérea deverá oferecer para escolha pelo
passageiro as alternativas de reembolso integral nos meios utilizados na
compra (no prazo de 12 meses) ou de reacomodação em outro voo disponível;
ainda que o passageiro seja informado dentro do prazo, essas mesmas
alternativas (reembolso integral – no prazo de 12 meses - ou reacomodação em
outro voo disponível) também devem ser oferecidas para escolha pelos
passageiros nas hipóteses de: a) voos internacionais - a alteração for superior a 1
hora em relação ao horário de partida ou de chegada; b) voos domésticos - a
alteração for superior a 30 minutos em relação ao horário de partida ou de
chegada. Caso ocorra falha na informação da empresa aérea e o passageiro só
ficar sabendo da alteração da data ou do horário do voo na chegada ao
aeroporto para embarque, as alternativas para sua escolha também são o
reembolso integral (no prazo de 12 meses), a reacomodarão em outro voo
disponível, além da execução do serviço por outra modalidade de transporte,
além de assistência material, que é aplicável somente a passageiros no Brasil e
deve ser oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo
de espera, conforme demonstrado a seguir: a partir de 1 hora: Facilidades de
comunicação (internet, telefonemas etc.); a partir de 2 horas: Alimentação
(voucher, refeição, lanche, bebidas etc.); a partir de 4 horas: Hospedagem
(obrigatório em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e volta. Se o
passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas
o transporte para sua residência e dela para o aeroporto; o Passageiro com
Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre
terão direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no
aeroporto.
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Fique atento a eventuais alterações nas regras, todas disponíveis nos canais da
ANAC. Recomenda-se que tudo seja feito por meio eletrônico, com anotações
de protocolos e documentado por e-mail ou qualquer outro meio que garanta a
coleta de dados em eventual litígio.
Caso tais regras não sejam devidamente observadas, as soluções dos litígios
podem ser feitas nos juizados especiais cíveis, inclusive para casos de urgência,
que poderão ser solucionados mediante liminar em tutela especifica a ser
analisada pelo Poder Judiciário.

Chrisciana Oliveira Mello / chris@carlosdesouza.com.br

25 DE MARÇO DE 2020 | VOL. 2

TRIBUTÁRIO
Como

fica

o

Imposto

(p.1)
de

Renda

diante

da

ameaça

do

Coronavírus?
Certo é que nas últimas semanas o coronavírus deixou de ser um problema do
Hemisfério Oriental e tomou proporções globais, tornando-se motivo de
alteração da rotina de vários países, inclusive o Brasil.
Para conter a proliferação do agente viral, estão sendo instituídas medidas
drásticas como isolamento, fechamento de setores do comércio, suspensão das
atividades em vários seguimentos etc. Via de consequência, nas circunstâncias
atuais, muitas pessoas podem encontrar empecilhos para cumprir seus deveres
tributários.
Uma das primeiras complicações é o felino mais temido dos brasileiros, o leão
do Imposto de Renda. O prazo final da entrega da declaração é o dia 30.4.2020
e, até o momento, não há previsão de ser adiado o prazo. Contudo, há pedido
dos auditores fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional) e a prorrogação
poderá ocorrer!
Dado o ambiente de completa rendição à ameaça do vírus, a não prorrogação
do prazo de declaração é uma grande apatia da Receita Federal para com os
contribuintes.
Isto porque manter a data atual contraria todos os esforços e sacrifícios que as
pessoas físicas e jurídicas estão fazendo ao respeitarem as medidas que o
próprio Governo Federal instaurou para frear e impossibilitar o contágio.
Um exemplo é a situação de pessoas idosas, que estão no grupo de risco e
possuem a necessidade de se deslocar para obter documentos essenciais para a
declaração do Imposto de Renda. Ora, apesar dos avanços tecnológicos, há
pessoas que não possuem o saber necessário para emitir documentação
eletrônica.
Some-se a isto a suspensão do atendimento pessoal dos prestadores de serviços
de diversas áreas para orientação, até mesmo particular, o que contribui para a
exclusão dessa camada social.
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Por exemplo, é bastante comum o contribuinte ter dúvidas sobre situações
isentas do Imposto de Renda. As pessoas portadoras das seguintes
enfermidades não precisam pagar o imposto de renda: portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma (item XIV, do artigo 6º da Lei
7.713/88). Contudo, tais doenças formam um rol taxativo que demanda análise
por pessoas capacitadas em direito tributário. Assim, caso você, contribuinte,
seja portador de alguma das doenças elencadas no rol de isenção tributária, e
satisfaça os demais requisitos legais, poderá informar sua condição na
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e assim
beneficiar-se da isenção. Em alguns casos, poderá até mesmo ser restituído dos
valores pagos nos últimos 5 (cinco) anos ao Fisco.

Rhodolfo Gottardi Moraes / rhodolfo@carlosdesouza.com.br

