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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 - Contratos Administrativos
4 - Contratos
5 - Direito Previdenciário
6 - Saúde
7 - Insolvência e Recuperação de Empresas
8 - Medidas Restritivas à Circulação de Pessoas
9 - Questões Processuais
10 - Relações de Consumo
11 - Proteção de Dados
12 - Trabalhista
13 - Tributário
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AMBIENTAL
Atendimentos dos órgãos ambientais: diversos órgãos ambientais anunciaram
suspensão de atendimento presencial. Contudo, nem todos regulamentaram,
até o momento, as suspensões e o cumprimento de obrigações e prazos. Por
isso, a confirmação perante cada órgão que não houver regulamentado os
expedientes durante a suspensão deve ser confirmada diretamente com o
próprio órgão. Em regra, atividades como reuniões, atendimentos presenciais e
vistorias em campo estão prejudicadas na maior parte dos órgãos ambientais.
Nos órgãos em que for possível o cumprimento, por exemplo, de ofícios, de
prazos de condicionantes de licenças e de renovação de licenças por meios
eletrônicos, os responsáveis devem atender aos prazos originais.
O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA) suspendeu os prazos processuais por 20 dias, iniciados em 16.3.2020,
nos processos físicos e eletrônicos, nos termos da Portaria n° 774 de 17.3.2020.
O IEMA - Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos
suspendeu o protocolo presencial, porém permitiu que,
requerimento de licença e manejo de fauna silvestre,
documentos, inclusive respostas a intimações, projetos
apresentados através do e-mail protocolo@iema.es.gov.br.

Sérgio Carlos de Souza / sergio@carlosdesouza.com.br

do Espírito Santo
com exceção de
todos os demais
e estudos sejam
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COMÉRCIO INTERNACIONAL E
DIREITO ADUANEIRO
Alíquota zero na importação de produtos médico-hospitalares e
desembaraço simplificado
Devido à atual situação do Coronavírus, já caracterizado como pandemia, o
Governo aprovou na última terça-feira (17) a Resolução CAMEX nº 17/2020, que
possui o objetivo de reduzir para zero a alíquota do imposto de importação de
50 produtos médico-hospitalares essenciais para o tratamento e prevenção do
novo Coronavírus.
Neste sentido, a tarifa fica alterada até o dia 30 de setembro de 2020 e, além
disso, a resolução ainda determina que órgãos e entidades da Administração
Pública Federal que exerçam atividades de licenciamento, controle ou
fiscalização, adotem tratamento prioritário para a liberação dessas mercadorias.
Em outras palavras, haverá uma importante celeridade no desembaraço dessas
mercadorias, visando manter um fluxo rápido de abastecimento de bens,
mercadorias e matérias-primas destinadas ao combate da pandemia, além de
evitar superlotações nos recintos aduaneiros ao agilizar a entrega das cargas.
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COMÉRCIO INTERNACIONAL E
DIREITO ADUANEIRO
Desoneração

temporária

de

IPI

para

bens

importados

necessários para combater o Coronavírus
O Governo Federal já anunciou algumas medidas para minimizar os impactos
negativos sofridos pelas empresas diante do cenário atual. Dentre tais medidas,
estava prevista a desoneração temporária do IPI para bens importados que
sejam necessários ao combate à COVID-19, que foi confirmada no Decreto nº
10.285, de 20 de março de 2020.
De acordo com tal decreto, ficam reduzidas a zero as alíquotas do Imposto
sobre Produtos Industrializados necessários para combater o Vírus. A
desoneração nada mais é que uma redução da carga tributária, onde o fisco
renuncia a arrecadação total ou parcial do tributo. Tal benefício é concedido
em caráter geral, não sendo necessário requerimento junto ao governo.

Lista dos Produtos:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm.
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COMÉRCIO INTERNACIONAL E
DIREITO ADUANEIRO
Licença Especial para importação de produtos necessários para
o combate ao Coronavírus
Em 20.03.2020, foi estabelecida pela Secretaria de Comércio Exterior, através
da Portaria SECEX nº 16/2020, a Licença Especial de Exportação de produtos
para o combate do COVID-19. A licença em questão pode ser obtida pelo
módulo LPCO do Portal Único de Comércio Exterior e deve acompanhar a DUE
antes do desembaraço, assim como os demais documentos requeridos.
A medida objetiva manter o controle nas exportações de produtos essenciais ao
combate do vírus, com o intuito de impedir o desabastecimento do mercado
brasileiro.

Rhodolfo Gottardi Moraes / rhodolfo@carlosdesouza.com.br
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
Diante da pandemia, o governo federal encaminhou solicitação ao Congresso
Nacional, para que reconhecesse a ocorrência de estado de calamidade
pública, o que prontamente aconteceu, por meio do Decreto Legislativo 6 de
2929, que tem validade até 31/12/2020.
Embora o mencionado Decreto não preveja explicitamente qualquer alteração
em contratações públicas, fato é que a Lei 8666/93 dispõe em seu Art. 24, IV, a
dispensa da licitação em caso de calamidade pública, o que se faz necessário
para que o Poder Executivo consiga envidar esforços eficazes com vistas à
solução ou ao menos minimização do problema.
Na prática, essa dispensa de licitação pode ser, no caso que atualmente nos
assola, o aumento de nossa estrutura hospitalar, ou aquisição de
medicamentos, por exemplo.
Além disso, e ao que parece o principal ponto do Decreto, é a dispensa de o
Presidente da República atingir os resultados fiscais previstos no Art. 2º. da Lei
13.898/2019. Isso significa que a responsabilidade fiscal será relevada por conta
dessa norma. A obrigação do Executivo quanto aos seus gastos não será
seguida à risca no corrente exercício fiscal e isso não poderá ser imputado ao
Presidente da República.

Rodrigo Carlos de Souza / rodrigo@carlosdesouza.com.br
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CONTRATOS

(p.1)

REPERCUSSÕES DO NOVO CORONAVÍRUS NOS CONTRATOS DE
LOCAÇÃO COMERCIAL
Desde o dia 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde (OMS)
caracterizou oficialmente o novo coronavirus como uma pandemia. No Brasil,
em fevereiro passou a vigorar a Lei n.º 13.979, que prevê medidas que objetivam
a proteção da coletividade no enfrentamento da emergência de saúde pública.
Após a "onda” de confirmações e o crescimento exponencial do número de
infectados, na última sexta-feira (20/02/2020), entrou em vigor o Decreto
Legislativo n.º 6/2020, que reconhece o estado de calamidade pública em
âmbito federal, o que também se viu, por via consequencial, nos âmbitos
estadual e municipal.
O novo coronavírus tem impacto direto nas relações jurídicas já estabelecidas.
Por certo, a apreensão de muitos em meio ao caos da saúde pública é: o que
será do meu negócio? Os meus funcionários? Os meus clientes? E as obrigações
assumidas em contratos firmados? Em suma, os impactos causados pelo novo
coronavírus (COVID-19) repercutem nas mais variadas esferas das relações
jurídicas, trazendo questões até então inéditas para o Poder Judiciário. Um fato
sem precedentes que traz a necessidade do olhar jurídico sobre a questão.
No entanto, nos limitaremos, nesta oportunidade, a refletir brevemente sobre as
repercussões de restrições causadas pela pandemia nos contratos de locação
comercial. Nessa linha, muito se discute se a pandemia gerada pelo novo
coronavírus (COVID-19) poderá ser classificada como um evento de caso fortuito
ou força maior.
A Lei do Inquilinato, precisamente no art. 79, há previsão de que “no que for
omissa esta lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo
Civil”. O Código Civil, define caso fortuito ou de força maior em seu artigo 393: O
devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo
único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir.
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CONTRATOS

(p.2)

Caso fortuito e força maior precisam ser entendidos como algo imprevisto, não
desejado pela vontade humana. A pandemia atual parece caracterizar caso
fortuito (situação imprevista e inevitável) ou força maior (acontecimento
relacionado a fatos externos, independentes da vontade humana, que impedem
o cumprimento das obrigações), sobretudo em razão da gravidade e seriedade
com que a pandemia está sendo tratada no mundo inteiro, inclusive motivando
decisões drásticas de diversos governos.
Um dos principais setores que vem sendo atingido é o comércio. Vejam as
recentes decisões em determinar o fechamento de shoppings centers e lojas
por período de no mínimo 15 dias. Com o fechamento das portas e a
consequente
diminuição
drástica
das
receitas,
uma
das
principais
preocupações dos lojistas é: como honrar o compromisso do aluguel, além dos
demais pagamentos? Os locadores, proprietários de imóvel, por seu turno se
questionam: será que receberei o valor da locação diante deste cenário?
Nos parece mais prudente que as partes envolvidas utilizem o diálogo visando
manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e evitando-se que
apenas uma parte suporte o ônus integral do caso fortuito ou força maior.
Ante a incerteza dos rumos das decisões judiciais que virão, eis que, como dito,
trata-se de situação inédita no mundo, embora haja espaço para discussões e
teses jurídicas sobre casos de interpretação e aplicação de eventos de caso
fortuito ou força maior, entendemos que as tratativas negociais entre as partes
devem ser prioridade e fundamentais para a conservação dos contratos
locatícios. Assim, se o objetivo comum for a preservação do contrato, somado
ao reequilíbrio econômico-financeiro deste, a negociação e colaboração, no
lugar de discussões judicias intermináveis e custosas, tende a ser o melhor
caminho a seguir.
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CONTRATOS

(p.3)

Sugere-se, assim, sejam abertos canais de diálogo entre locador e locatário, por
meio de notificações formais de repactuação através de e-mails ou ainda
mensagens de notificação via Whatsapp, guardando e documentando todo
diálogo travado entre as partes, a fim de dar força probatória às notificações
extrajudiciais e conceder-lhes validade em eventuais litígios.
Somente se as tentativas de negociação não resultarem em êxito, deve-se partir
para o Judiciário na busca pela imposição judicial de mudança nas bases
contratuais, inclusive em caráter de urgência.

David Roque Dias / david@carlosdesouza.com.br
Chrisciana Oliveira Mello / chris@carlosdesouza.com.br
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO

(p.1)

Portaria PGFN nº 7.820, de 18 de março de 2020
QUAL O OBJETIVO?
Estabelece as condições para transação extraordinária na cobrança da dívida
ativa da União, em função dos efeitos do COVID-19 na capacidade de geração
de resultado dos devedores inscritos em DAU.
COMO SERÁ?
A transação extraordinária será realizada por adesão à proposta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exclusivamente através do acesso à
plataforma REGULARIZE (www.regularize.pgfn.gov.br).
ATÉ QUANDO?
A adesão deve ser feita até 25 de março de 2020.
COMO SEREI BENEFICIADO?
A transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União será:
(i) pagamento de entrada correspondente a 1% do valor total dos débitos a
serem transacionados, divididos em até 3 parcelas iguais e sucessivas;
(ii) parcelamento do restante em até 57 meses;
(iii) 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.
A adesão à proposta de transação relativa a débitos objeto de discussão judicial
fica sujeita à apresentação, pelo devedor, de cópia do requerimento de
desistência das ações, impugnações ou recursos relativos aos créditos
transacionados, com pedido de extinção do respectivo processo com resolução
de mérito.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO

(p.2)

O QUE DEVO FAZER ALÉM DA ADESÃO?
A adesão à proposta de transação relativa a débitos objeto de discussão judicial
fica sujeita à apresentação, pelo devedor, de cópia do requerimento de
desistência

das

ações,

impugnações

ou

recursos

relativos

aos

créditos

transacionados, com pedido de extinção do respectivo processo com resolução
de mérito.
COMO FICAM AS GARANTIAS JÁ CONSTITUÍDAS (PENHORA ETC.)?
A adesão à transação extraordinária implica manutenção automática dos
gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das
garantias prestadas administrativamente ou nas ações de execução fiscal ou
em qualquer outra ação judicial.

Mariana Martins Barros / mariana@carlosdesouza.com.br
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SAÚDE
DA

NECESSÁRIA

LIMITAÇÃO

DOS

TESTES

DO

COVID-19

NO

ÂMBITO DA SAÚDE SUPLEMENTAR
A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), através da Resolução
Normativa 453/2020, publicada em 13.03.2020, já em vigor, determinou a
inclusão do exame de detecção do COVID-19 no Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde – 2018 para os beneficiários de planos de saúde, de acordo
com os protocolos e diretrizes do Ministério da Saúde.
Entretanto, impende ressaltar que a cobertura é obrigatória quando, mediante
expressa indicação médica, o indivíduo se enquadrar na definição de quadro
suspeito ou provável da contaminação pelo Coronavírus (COVID-19), como é o
caso de pacientes com sintomas respiratórios mais graves e, que tenham tido
contato com alguém infectado ou que tenham viajado para uma região onde
há vasta transmissão da doença.
Ou seja, inobstante a regulamentação da ANS, existe a possibilidade de
negativa de realização do teste do COVID-19 em pessoas que não se enquadrem
em situações mais graves, justamente porque, segundo especialistas da área, a
exemplo do Infectologista da USP Esper Kallás, não há necessidade de
realização dos testes diagnósticos em toda a população, seja em razão da
escassez de recursos, seja porque uma pessoa com simples resfriado, ao se
deslocar de sua residência para realizar o teste em uma clínica especializada ou
buscar ajuda diretamente em um hospital, possui grandes chances de, com tal
comportamento, efetivamente, contrair a doença que sequer era portadora.

Giselle Duarte Poltronieri / giselle@carlosdesouza.com.br
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SAÚDE
A LUTA CONTRA O CORONAVIRUS INCLUI A POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL DO USO DA TELEMEDICINA
O Presidente do Conselho Federal de Medicina, CFM, Sr. Mauro Luiz de Britto
Ribeiro, no dia 19/03/2020, encaminhou ao Sr. Ministro de Estado e da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, o Ofício nº 1756/2020[1], onde é informada sua decisão
no sentido de possibilitar o exercício da telemedicina em todo país, em caráter
excepcional, durante o combate ao novo coronavírus (Covid-19), que tem em
pouco tempo contaminado e levado à óbito milhares de pessoas em todo o
planeta, numa pandemia de proporções jamais antes presenciada.
A telemedicina, de acordo com o artigo 1º da Resolução nº 1.643/2002 do
próprio CFM[2], publicada no Diário Oficial da União em 26/08/2002, é o
exercício da medicina por meio de utilização de metodologias interativas de
comunicação áudio-visual e de dados, com o objeto de assistência, educação e
pesquisa em Saúde.
Portanto, com o propósito de garantir máxima eficiência aos serviços médicos
prestados no território brasileiro neste período crítico, as modalidades de
telemedicina temporariamente autorizadas são a Teleorientação, para que
médicos realizem à distância a orientação e o encaminhamento de pacientes
em isolamento, o Telemonitoramento, consistente no ato de orientação e
supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâmetros
de saúde e/ou doença, e a Teleinterconsulta, exclusiva para troca de
informações e opiniões entre médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico.

Raphael Wilson Loureiro Stein / raphael@carlosdesouza.com.br
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SAÚDE
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS PROCEDIMENTOS ELETIVOS
Conforme vem sendo divulgado através dos meios de comunicação e
informação, em virtude do amplo alcance e facilidade de contágio do Covid-19,
o Conselho Federal de Medicina, no dia 20 de março de 2020, divulgou novas
medidas que devem ser adotadas pelos médicos e hospitais com o fim de
conter o avanço da pandemia.
Uma das medidas é a que determina a suspensão das consultas médicas e
procedimentos eletivos. A busca incessante dos profissionais da saúde, de uma
maneira geral, é resguardar a todos que poderiam se tornar vítimas do vírus, o
que os leva a priorizar os atendimentos de urgência e emergência e adiar
aqueles previamente agendados.
Diante dos remanejamentos, ocorre o que o momento exige: a disponibilização
de leitos, profissionais e aparato médico para os pacientes com diagnóstico de
Covid-19. Portanto, além dos cuidados de higiene pessoal que devem ser
dotados, é importante lembrar a necessidade de buscar atendimento médico e
hospitalar apenas em casos de urgência, a fim de evitar a superlotação e o
aumento do contágio.

Mayara Loyola / mayara@carlosdesouza.com.br
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SAÚDE
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL DESTINA DINHEIRO DA LAVA JATO À SAÚDE
A gravidade da situação causada pela pandemia do novo Coronavírus (COVID19), desencadeou extrema necessidade de medidas de urgência por parte das
autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, para o apoio e
manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde.
Por meio do requerimento apresentado pela Procuradoria-Geral da República, o
Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Ministro Alexandre Moraes, atendeu ao
pedido de realocação do montante fruto do acordo entre a operação Lava Jato
e a Petrobras, que inicialmente seria destinado à educação, para o combate à
pandemia.
Em sua decisão (ADPF 568/PR), o Ministro Relator bem andou ao fundamentar
sua decisão no interesse de toda a sociedade, na melhor estruturação e apoio
ao Sistema único de Saúde e da necessidade de adoção de medidas de efeito
imediato, tendo em vista a ameaça real e iminente que irá extenuar a
capacidade operacional do sistema público de saúde.
Assim, fora homologada a proposta de ajuste no Acordo Sobre Destinação de
Valores, ficando determinada a imediata destinação de 1,6 bilhão, ao Ministério
da Saúde, com o custeio das ações de prevenção, contenção, combate e
mitigação à pandemia do Coronavírus (COVID-19).

Melissa Barbosa Valadão Almeida / melissa@carlosdesouza.com.br
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INSOLVÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS
Não há como fechar os olhos à triste realidade de que empresas sucumbirão
diante do cenário atual.
A cadeia de consumo abandonou quase 100% o que não é essencial à
sobrevida. Parques ao ar livre, turismo, restaurantes, lazer de uma forma geral e
tantas outras atividades estão com demanda próxima de zero.
Bancos oficiais, como Caixa, Banco do Brasil e BNDES já anunciaram reforços
consideráveis em suas linhas de crédito, além da redução na taxa de juros. A
SELIC chegou a 3,75%.
Além de medidas para administração do caixa e preservação mínima da fonte
produtora, os empresários devem considerar buscar a renegociação privada e
consensual das respectivas obrigações. Em situações mais agudas, pode ser
oportuna e necessária a utilização dos regimes de recuperação extrajudicial ou
recuperação judicial como plataforma para viabilizar a reestruturação de
dívidas.

Sérgio Carlos de Souza / sergio@carlosdesouza.com.br
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MEDIDAS RESTRITIVAS À
CIRCULAÇÃO DE PESSOAS
A Lei nº 13.979/2020 (publicada em 6.2.2020) determinou medidas de segurança
contra o Coronavírus, para enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de
2019, que poderiam ser tomadas pelos governos federal, estadual e órgãos de
saúde. Com o advento de tal lei, diversas repercussões, inclusive no campo
penal, surgiram. Todos (pessoas físicas e jurídicas) devem acompanhar as
orientações oficiais e tomar cuidado para evitar o descumprimento de qualquer
diretriz.
Dentre as medidas previstas, estão que as autoridades poderão adotar, no
âmbito de suas competências:
a) isolamento; b) quarentena; c) determinação de realização compulsória de de
exames médicos, coleta de amostras, tratamentos, vacinação etc; d) restrição
excepcional e temporária por rodovias, portos ou aeroportos; dentre outras
diversas.
O art. 3º, § 4º dispõe que as pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das
medidas previstas, e que o seu descumprimento acarretará responsabilização,
nos termos previstos em lei.
Portaria Interministerial dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança
Pública, publicada em 17.03.2020, definiu os critérios para situações de
quarentena e isolamento compulsórios, ou seja, obrigatórios, e definiu que o
descumprimento de tais medidas acarretará em responsabilização civil,
administrativa e penal do infrator. Os crimes imputados seriam:
a) Crime de infração de medida sanitária preventiva (art. 268 do Código Penal);
ou
b)Crime de desobediência (art. 330 do Código Penal).
No entanto, foi previsto que não haverá prisão caso o agente assine termo de
compromisso de comparecimento aos atos processuais e cumprimento das
medidas sanitárias adotadas. Ainda, a autoridade policial pode intervir para
obrigar que o agente cumpra as medidas a ele estabelecidas.
Todos devemos estar atentos a novas medidas que devem em breve ser
adotadas para limitar a circulação de pessoas e tentar reduzir a velocidade de
propagação do coronavírus.
Jéssica Aleixo de Souza / jessica@carlosdesouza.com.br
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QUESTÕES PROCESSUAIS
ALERTA

EXTRAORDINÁRIO:

REPERCUSSÕES

DO

NOVO

CORONAVÍRUS NOS TRIBUNAIS
Diante da pandemia instaurada pelo novo Coronavirus (COVID-19), o Brasil e o
mundo passam por uma crise sem precedentes.

Em um curto espaço de

tempo, as rotinas diárias tiveram de ser modificadas.
No intuito de uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários, garantir a
prestação da atividade jurisdicional e prevenir o contágio pelo novo Coronavírus
(COVID-19), na última quinta-feira (19/03/2020), o Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) aprovou a Resolução n. º 313/2020.
Conforme a norma, ficam suspensos o atendimento presencial ao público,
partes e advogados, bem como prazos processuais até o dia 30 de abril de
2020, assegurando-se: a distribuição de processos judiciais e administrativos,
com prioridade aos procedimentos de urgência; a manutenção de serviços de
publicação de atos judiciais e administrativos; o atendimento aos advogados,
defensores públicos, membros do Ministério Público e Polícia Judiciária de
forma

remota;

a

manutenção

dos

serviços

de

pagamento,

segurança

institucional, comunicação, tecnologia da informação e saúde; e as atividades
jurisdicionais de urgência, incumbindo a cada Tribunal de Justiça adequar e
regulamentar os atos editados pelo Conselho Nacional de Justiça.
Por fim, registre-se que as disposições da Resolução n.º 313/2020 não se
aplicam à Justiça Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal.

David Roque Dias / david@carlosdesouza.com.br
Chrisciana Oliveira Mello / chris@carlosdesouza.com.br
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EMPREGADO INFECTADO OU SUSPEITO PELO CORONAVIRUS
Deve

ser

afastado

e

é

considerado

como

falta

justificada

ao

trabalho,

lembrando que deve haver recomendação médica a respeito, sendo necessária
a avaliação da existência ou não de incapacidade para o trabalho ou algum
impedimento para a realização de home office.

HOME OFFICE
Caberá ao empregador o custos com a realização deste tipo de trabalho,
incluído os custos com infraestrutura para viabilizar a realização do trabalho,
conforme ajuste realizado entre empregador e empregado. O empregador deve
atentar para não negociar situações prejudiciais nas negociações com o
trabalhador.

FÉRIAS POSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO
A Medida Provisória nº 927 DE 22 DE MARÇO DE 2020 autorizou a sua
antecipação,

devendo

ser

observadas

as

regras,

prazos

e

formas

de

comunicação constantes na MP.

FÉRIAS COLETIVAS
Alterado o prazo de comunicação das férias coletivas, sendo permitida a
comunicação com antecedência de 48h, não serão aplicáveis o limite máximo
de períodos anuais e o limite mínimo de dias corridos previstos na CLT.
A MP ainda retirou a obrigatoriedade de comunicação prévia do MTE e as
comunicações aos Sindicatos representativos de classe.
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APROVEITAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS
Foi autorizada pela MP a antecipação dos feriados não religiosos federais,
estaduais, distritais e municipais, cabendo ao empregados a comunicação
prévia do empregado, por escrito ou por meio eletrônico, no prazo mínimo de
48h, com a indicação dos feriados a serem aproveitados.
Os feriados poderão ser utilizados para compensação de eventual saldo em
banco de horas, já o aproveitamento dos feriados religiosos dependerão da
autorização por escrito do empregado.

BANCO DE HORAS
Interrompidas as atividades, o empregador poderá instituir um regime especial
de banco de horas, através de acordo individual escrito ou coletivo, sendo que a
compensação poderá ser realizada em até 18 meses, contados a partir da data
de encerramento do estado de calamidade previsto para o dia 31/12/2020.
A compensação do período de interrupção poderá ser feita mediante a
prorrogação de jornada de trabalho em até duas horas, não podendo, no total,
exceder à 10ª hora diária de trabalho.
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EXIGÊNCIAS

ADMINISTRATIVAS

EM

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO
Houve a suspensão das exigências referentes à realização de exames médicos
ocupacionais, exceto os exames demissionais, os quais poderão ser realizados
até 60 dias após o encerramento do estado de calamidade, podendo ser
dispensado acaso o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há
menos de 180 dias.
Acaso

o

médico

do

trabalho

coordenador

do

PCMSO

considere

que

a

prorrogação do prazo para realização do exame demissional seja prejudicial à
saúde do trabalhador, deverá comunicar ao empregador da necessidade de sua
realização.
Ficarão suspensos também as obrigatoriedades de treinamentos periódicos e
eventuais

dos

empregados

previstos

em

Normas

Regulamentadoras

de

Segurança e Saúde no Trabalho (NR), devendo ser realizados no prazo de 90
dias após o encerramento do estado de calamidade pública.
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.
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de

Trabalho

para

qualificação

profissional
O Presidente da República informou pelas redes sociais a revogação do artigo
18 da MP que autoriza a suspensão dos contratos de trabalho por até 4 meses,
para realização de curso ou programa de qualificação profissional não
presencial oferecido pelo empregador, de forma direta ou por meio de
entidade responsável pela qualificação, com duração equivalente à suspensão
contratual (4 meses).
A suspensão prevista na MP não dependerá de previsão em norma coletiva,
podendo ser acordada de forma individual com o empregado ou grupo de
empregados, devendo ser registrada em CTPS.
Poderá o empregador oferecer uma auxílio compensatório mensal, sem
natureza salarial, durante o período de suspensão do contrato de trabalho, com
valor definido diretamente entre empregado e empregador através de acordo
individual escrito.
Durante o período de suspensão do contrato o empregado fará jus ao
recebimento dos benefício voluntariamente concedidos pelo empregador, que
não integrarão ao contrato de trabalho.
Na hipótese de não realização do curso ou programa de qualificação, ou de
continuidade da prestação de serviços pelo empregado, o período de
suspensão ficará descaracterizado, fazendo jus o empregado ao pagamento
imediato dos salários e dos encargos sociais do período, além de sujeitar-se o
empregador às penalidades legais.
Não haverá incidência da bolsa-qualificação de que trata o art. 476-A da CLT.

24 DE MARÇO DE 2020 | VOL. 1

TRABALHISTA

(p.5)

Postergação do pagamento de FGTS
A MP prevê a postergação do pagamento de FGTS das competências março,
abril e maio de 2020, com vencimento nos meses de abril, maio e junho de
2020, podendo ser pagas de forma parceladas (até 6 vezes) a partir de julho de
2020, sem a incidência de atualização, multa e encargos legais.
Na hipótese de rescisão, o empregador deverá efetuar o recolhimento dos
valores sem incidência de multa e encargos, acaso efetuada dentro do prazo
legal para a realização.

Outras Medidas
Durante o período de estado de calamidade pública, será permitido aos
estabelecimentos de saúde, através de acordo individual escrito, ainda que para
as atividades insalubres e para a jornada de 12x36 a prorrogação da jornada de
trabalho, bem como a adoção de escalas de horas suplementares entre a 13ª e
24ª hora do intervalo interjornada, sem que haja penalidade administrativa,
garantido o repouso semanal remunerado.
As horas suplementares computadas poderão ser compensadas, no prazo de 18
meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública,
através de banco de horas ou remuneradas como horas extras.
Os prazos para apresentação de defesas administrativas e recursos no âmbito
de processos administrativos originados a partir de infrações trabalhista e
notificações de débito de FGTS ficam suspensos.
Os casos de coranvírus (covid-19) NÃO serão considerados como ocupacionais,
exceto nas hipóteses em que comprovado o nexo causal.
Acordo e Convenções Coletivas vencidos ou vincendos no prazo de 180 dias
poderão ser prorrogados a critério do empregador, pelo prazo de 90 dias após o
termo final do prazo.
Antecipação do abono para quem recebe benefício da Previdência Social.
Rodrigo Silva Mello / mello@carlosdesouza.com.br
Roberta Conti Caliman / roberta@carlosdesouza.com.br
Carolina Quevedo Denadai / carolina@carlosdesouza.com.br
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TRIBUTÁRIO FEDERAL
Resolução CGSN nº 152, de 18 de março de 2020
QUAL O OBJETIVO?
Como medida de redução de impacto da pandemia causada pelo coronavírus
na economia, foi editada a Resolução CGSN nº 152, de 18 de março de 2020, que
prorroga o prazo de vencimento dos tributos federais apurados no âmbito do
Simples Nacional nos seguintes termos:
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.

Portaria PGFN nº 7.820, de 18 de março de 2020
QUAL O OBJETIVO?
Estabelece as condições para transação extraordinária na cobrança da dívida
ativa da União, em função dos efeitos do COVID-19 na capacidade de geração
de resultado dos devedores inscritos em DAU.
COMO SERÁ?
A transação extraordinária será realizada por adesão à proposta da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, exclusivamente através do acesso à
plataforma REGULARIZE (www.regularize.pgfn.gov.br).
ATÉ QUANDO?
A adesão deve ser feita até 25 de março de 2020.
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COMO SEREI BENEFICIADO?
A transação extraordinária na cobrança da dívida ativa da União será:
(i) pagamento de entrada correspondente a 1% do valor total dos débitos a
serem transacionados, divididos em até 3 parcelas iguais e sucessivas;
(ii) parcelamento do restante em até 81 meses, sendo em até 97 meses na
hipótese de contribuinte pessoa natural, empresário individual, microempresa
ou empresa de pequeno porte (para as contribuições previdenciárias e do
trabalhador, o prazo é de 57 meses);
(iii) 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.
O QUE DEVO FAZER ALÉM DA ADESÃO?
A adesão à proposta de transação relativa a débitos objeto de discussão judicial
fica sujeita à apresentação, pelo devedor, de cópia do requerimento de
desistência das ações, impugnações ou recursos relativos aos créditos
transacionados, com pedido de extinção do respectivo processo com resolução
de mérito.
COMO FICAM AS GARANTIAS JÁ CONSTITUÍDAS (PENHORA ETC.)
A adesão à transação extraordinária implica manutenção automática dos
gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das
garantias prestadas administrativamente ou nas ações de execução fiscal ou
em qualquer outra ação judicial.
COMO FICAM OS PARCELAMENTOS JÁ EXISTENTES?
Para as inscrições parceladas, a adesão à transação extraordinária fica
condicionada à desistência do parcelamento em curso e a entrada será de 2%
do valor consolidado.
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PORTARIA 7.821/2020
QUAL O OBJETIVO?
Estabelece medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19,
considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde
(OMS), no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
COMO SEREI BENEFICIADO?
Suspende por 90 dias:
(i) prazo para impugnação e recurso de decisão proferida no âmbito do
procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade – PARR;
(ii) prazo para apresentação de manifestação de inconformidade e recurso
contra decisão de exclusão no PERT;
(iii) prazo para oferta antecipada de garantia em execução fiscal; e (iv) prazo
para apresentação e recurso de pedido de revisão de dívida inscrita – PRDI.
MEDIDAS SUSPENSAS
Suspende por 90 dias as seguintes medidas de cobrança:
(i) protesto de certidão de dívida ativa;
(ii) instauração de novos procedimentos administrativos de reconhecimento de
responsabilidade – PARR; e
(iii)
procedimento
de
exclusão
de
contribuintes
de
parcelamentos
administrados pela PGFN por inadimplência de parcelas.
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Portaria 103/202 do Ministério da Economia
QUAL O OBJETIVO?
Dispõe sobre medidas relacionadas aos atos de cobrança da dívida ativa da
União, incluindo suspensão, prorrogação e diferimento, em decorrência da
pandemia declarada pela Organização Mundial da Saúde relacionada ao
coronavírus (COVID-19), e dá outras providências.
COMO?
Autoriza a PGFN a suspender por 90 dias:
(i) prazos de defesa dos contribuintes nos processos administrativos de
cobrança de dívida ativa da União;
(ii) encaminhamento de certidões de dívida ativa para protesto extrajudicial;
(iii) instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de
contribuintes; e
(iv) procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência.
COMO POSSO ME BENEFICIAR?
Autoriza a PGFN a oferecer proposta de transação por adesão referente a
débitos inscritos na dívida ativa da União, mediante pagamento de entrada de
no mínimo 1% (um por cento) do valor da dívida com diferimento de
pagamento das demais parcelas por 90 dias.
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PORTARIA RFB Nº 543, DE 20 DE MARÇO DE 2020
COMO POSSO ME BENEFICIAR?
Suspende prazos para prática de atos processuais no âmbito da RFB até 29 de
maio de 2020. Suspende os seguintes procedimentos administrativos até 29 de
maio de 2020:
I - emissão eletrônica automatizada de aviso de cobrança e intimação para
pagamento de tributos;
II - notificação de lançamento da malha fiscal da pessoa física;
III - procedimento de exclusão de contribuinte de parcelamento por
inadimplência de parcelas;
IV - registro de pendência de regularização no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF)
motivado por ausência de declaração;
V - registro de inaptidão no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
motivado por ausência de declaração; e
VI - emissão eletrônica de despachos decisórios com análise de mérito em
Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Reembolso, e Declarações de
Compensação.

PORTARIA Nº 7519, DE 16 DE MARÇO DE 2020
COMO POSSO ME BENEFICIAR?
Suspende as sessões de julgamento, no mês de abril de 2020 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
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ESPÍRITO SANTO
Decreto Nº 4603-R DE 19/03/2020
COMO POSSO ME BENEFICIAR?
O Estado do Espírito Santo suspendeu os prazos de envio e retificação da EFD
referentes aos meses de fevereiro de 2020, até o dia 6 de abril de 2020; e março
de 2020, até o dia 6 de maio de 2020.
Também foi prorrogado por trinta dias o vencimento dos prazos para
apresentação de impugnação de autos de infração e interposição de recursos
ao Conselho Estadual de Recursos Fiscais, vencidos no período de 16 de março
a 30 de abril de 2020. A prorrogação está contida no Decreto Nº 4603-R DE
19/03/2020.

Mariana Martins Barros / mariana@carlosdesouza.com.br

