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INTRODUÇÃO

Em nossa página Especial reunimos, de forma centralizada, informações úteis e

relevantes de forma a apoiar nossos clientes e seus negócios sobre como lidar

com os desafios trazidos pelo coronavírus. Consulte-a periodicamente, pois ela

será atualizada de forma constante por nossa equipe de profissionais com

novidades e desdobramentos sobre os impactos da pandemia para as

empresas e investidores.
 

Nesse e-book, trazemos mais de 50 artigos, divididos por área do Direito, das

principais medidas federais, estaduais e municipais comentadas por nossa

equipe de sócios, advogados e estagiários, dos seis escritórios Azevedo Sette no

Brasil.  
 

Membros do nosso Hotline Coronavirus, um canal de comunicação e uma task

force formada por sócios e advogados de todas as áreas de atendimento

Azevedo Sette Advogados, estão à disposição para auxiliar em dúvidas jurídicas

sobre a Covid-19 através do e-mail hotline.coronavirus@azevedosette.com.br
 

A Hotline Coronavirus é um canal de comunicação específico, complementar

aos canais regulares do escritório, e poderá ser contatada para identificação e

triagem de demandas emergenciais. Nosso grupo de sócios e advogados de

contato habitual dos clientes permanece 100% disponível e aberto para o

atendimento pessoal e direto aos clientes, como sempre prezamos.
 

Para conhecer as medidas internas de prevenção em nossos escritórios clique

aqui.

http://www.azevedosette.com.br/news/pt/medidas-de-prevencao-ao-coronavirus/5602


COVID-19 E A (ATRASADA) DIGITALIZAÇÃO DAS
LICITAÇÕES

Por Bruno Vianna Espírito Santo
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Diante da pandemia da COVID-19, uma nova realidade se instaurou no Brasil e

no mundo com determinações de isolamento social ou mesmo quarentena

(lockdown). Nesse contexto, é o Poder Público que deve se adequar, de forma

a permitir a continuidade de suas atividades e a prestação de serviços

públicos.
 

Não raro, tais atividades e serviços dependem de contratações com a iniciativa

privada. Colocando de lado as hipóteses de dispensa previamente

estabelecidas e as tratadas na Lei Federal nº 13.979/2020, tais contratações

dependem da realização prévia de licitações, em suas diversas modalidades.
 

Ocorre que, com a exceção do pregão eletrônico, as licitações tendem a ser

procedimentos extremamente formais, burocráticos, e, sobretudo,

presenciais.
 

À luz do panorama atual, é imperativo que o Poder Público adote medidas

(não necessariamente temporárias) para otimizar as licitações, reduzindo a

cadeia de contatos físicos atualmente necessários.
 

A título meramente exemplificativo, na organização dos documentos de

habilitação/proposta técnica/proposta comercial, uma pessoa deve

fisicamente manusear os documentos que serão apresentados às comissões

de licitação. Além disso, os documentos e propostas devem ser assinados e

rubricados – usualmente por pessoa diversa da que efetivamente os organiza.

Uma vez organizados, os documentos devem ser autenticados e/ou ter a firma

de seus signatários reconhecida, demandando a interação com cartórios –

que, por sua vez, têm seu funcionamento comprometido pelas medidas de

isolamento. Por fim, a documentação – usualmente em diversas e

desnecessárias vias – deve ser fisicamente depositada no órgão ou entidade

licitante, seguindo-se a sessão pública para a rubrica, pelos membros da

comissão e licitantes, de centenas ou milhares de páginas.

 

 



É evidente que o formalismo inerente aos certames deve ser temperado com

a lógica e bom senso, exemplificativamente, por meio da apresentação de

documentos assinados digitalmente, a exemplo do que já ocorre com os

balanços patrimoniais e demonstrações dos resultados do exercício no

Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). De forma similar, a

documentação e propostas poderiam ser inseridas em sistemas eletrônicos,

tais como o Portal de Compras do governo Federal.
 

Não se ignora que o desenvolvimento de tais soluções tecnológicas é algo

demorado e que demanda um know-how dificilmente detido, por exemplo,

por pequenos municípios. Todavia, entende-se ser perfeitamente viável a

utilização, em caráter temporário, de ferramentas disponíveis ao público em

geral, tal como a apresentação de documentos “na nuvem” em sistemas tais

como o Onedrive ou Googledrive e a realização das sessões (e audiências)

públicas por meio de plataforma de comunicação em massa como Zoom,

Google Hangouts, Microsoft Teams, etc.
 

Nota-se que alguns entes e entidades públicas já começaram a adotar

medidas, ainda discretas, porém no sentido certo. O Estado do Rio Grande do

Norte, por meio do Decreto Estadual nº 29.599/2020, dispõe expressamente

que (i) as sessões de licitação podem ser realizadas por videoconferência, (ii)

os documentos e propostas podem ser enviados pelos correios, e (iii) os

contratos administrativos podem ser assinados digitalmente.
 

Já a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER)

divulgou orientações para participantes dos certames em curso, tais como (i)

o envio de documentos por via postal, (ii)  a realização de sessões públicas 

 em locais arejados, amplos, salvaguardando a necessidade de observância

de distância mínima entre os presentes, (iii) a transmissão das sessões pelo

Youtube, e (iv) flexibilização parcial das formalidades referentes à

documentação atreladas à interação com terceiros (ex: autenticação de

documentos, reconhecimento de firmas, etc.).
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https://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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COVID-19: Relativização dos PPAs
Por Bruno Vianna Espírito Santo

O futuro chegou
Por Marilia Carolina de Oliveira Ribeiro

Um New Deal Brasileiro
Por Frederico Bopp Dieterich

Saneamento básico: O que podemos aprender com a crise da

COVID-19? 
Por Bruna Bouissou

Estado de Calamidade: dúvidas, indefinições e impactos nas

atividades econômicas
Por Helena Virgili, Leonardo Moreira Costa de Souza, Rafael Adler

COVID-19 e dispensa de licitação
Por Marilia Carolina de Oliveira Ribeiro

Primeiras medidas do governo brasileiro contra a crise do

coronavírus
Por Leonardo Antonacci Barone Santos

O impacto da COVID-19 em contratos de concessão
Por Helena Virgili
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Há muito, os operadores do direito reconhecem a realidade de que a

sociedade avança e as leis seguem a reboque. Um bom exemplo disso é a

implementação da atividade de transporte de passageiros por aplicativos

(Uber, Cabify, 99Pop, etc.) e o alvoroço legislativo que a seguiu, seja com

objetivo de negar a realidade ou frear o inevitável.
 

O procedimento das licitações há muito merecia ajustes e melhoramentos.

Espera-se que tais correções sejam um resultado positivo do alastramento da

COVID-19.  
 

Artigo de 23 de abril de 2020.

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/covid-19-relativizacao-dos-ppas/5709
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/um-new-deal-brasileiro/5694
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/saneamento-basico-o-que-podemos-aprender-com-a-crise-da-covid-19/5653
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/estado-de-calamidade-duvidas-indefinicoes-e-impactos-nas-atividades-economicas/5648
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/covid-19-e-dispensa-de-licitacao/5640
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/primeiras-medidas-do-governo-brasileiro-contra-a-crise-do-coronavirus/5639
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-impacto-do-covid-19-em-contratos-de-concessao/5635


Diante da pandemia da COVID-19 diversos países se viram obrigados a tomar

medidas drásticas, sobretudo com a intenção de evitar a disseminação do vírus e a

consequente sobrecarga nos seus respectivos sistemas de saúde.
 

Um efeito direto tem sido a disrupção de cadeias globais de valor e de fluxos

de importação e exportação, podendo levar a situações de

desabastecimento, paradas de produção e distribuição e venda de produtos.

Muitos destes produtos podem ser essenciais não apenas para o

desenvolvimento dos negócios, mas para o próprio combate ao coronavírus e

para a manutenção da saúde pública.

 

Com esse cenário em vista, diversas medidas têm sido implementadas pelo

Ministério da Economia e pelas demais autoridades brasileiras que lidam

com o comércio exterior. Neste contexto, a seguir, destacamos algumas

medidas adotadas no Brasil que afetam o comércio internacional de

produtos:

 

18 de março de 2020: 

Redução a zero da alíquota do imposto de importação, até o dia 30 de

setembro de 2020, de cinquenta produtos de uso médico-hospitalar

relacionados ao combate e prevenção da COVID-19. Dentre os produtos

envolvidos, destacamos: álcool 70%, luvas de proteção, vestuários de

proteção, desinfetantes, artigos de uso cirúrgico, máscaras, respiradores,

dentre outros. As importações destes produtos deverão ter tratamento

prioritário em seu desembaraço aduaneiro. A lista completa dos produtos

afetados pode ser consultada na Resolução CAMEX nº 17/2020.

ESPECIAL AZEVEDO SETTE
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Por Luiz Eduardo Salles, Ingrid Bandeira Santos e
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Appolinario de Almeida e Raphael S. Mattos Faria
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http://www.camex.gov.br/resolucoes-camex-e-outros-normativos/58-resolucoes-da-camex/2670-resolucao-n-17-de-17-de-marco-de-2020


Simplificação do despacho aduaneiro de produtos de uso médico-hospitalar

pela Receita Federal do Brasil, prevendo a entrega da mercadoria ao

importador antes da conclusão da conferência aduaneira, quando destinada

ao combate da COVID-19. Maiores detalhes podem ser obtidos por meio da

Instrução Normativa RFB nº 1927/2020.

 

19 de março de 2020:

Obrigatoriedade de licença não automática para exportação de produtos

necessários ao combate à COVID-19, objetivando priorizar o abastecimento

do mercado interno com estes produtos. O governo brasileiro monitorará as

exportações dos produtos listados para garantir o abastecimento, permitindo

as vendas externas em caso de excedente produtivo. A chamada “Licença

Especial de Exportação de Produtos para o Combate da COVID-19” será

emitida pela Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior (SUEXT).

Maiores informações estão disponíveis por meio da Portaria SECEX nº

16/2020.

 

20 de março de 2020:

Redução temporária a zero das alíquotas do Imposto sobre Produtos

Industrializados (IPI) para produtos fabricados internamente ou importados,

que sejam necessários ao combate da COVID-19. As alíquotas anteriormente

incidentes ficam restabelecidas a partir de 1º de outubro de 2020. A

desoneração se aplica a diversos produtos listados, tais como álcool 70%,

desinfetantes, gel antisséptico, vestuário e acessórios de proteção, óculos e

viseiras de segurança, dentre outros. A medida foi implementada por meio

da publicação do Decreto nº 10.285/2020.

 

23 de março de 2020:

Suspensão da exigência de licenciamento de importação para a importação

de tubos de plástico para coleta de sangue a vácuo e seringas. A suspensão

vigorará enquanto perdurar o estado de emergência internacional em face

da COVID-19. Maiores informações disponíveis na Portaria SECEX nº 18/2020.
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http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107785
http://www.mdic.gov.br/images/REPOSITORIO/secex/gab/portarias_secex_2020/Portaria_SECEX_016_2020.pdf
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10285.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-18-de-20-de-marco-de-2020-249245947


Informamos também que a Organização Mundial das Aduanas ("WCO") criou

uma página com recomendações para o comércio internacional em face da

pandemia. Destacamos, principalmente, a publicação de um guia de

referência para a classificação tarifária de kits de testes para COVID-19,

insumos e aparelhos médicos relacionados à prevenção e contenção do

vírus. O guia pode ser útil para empresas buscando importar tais produtos e

pode ser encontrado no seguinte link.

 

A área de Comércio Internacional do Azevedo Sette Advogados – São Paulo

está à disposição para fornecer mais informações sobre o tema pelos

endereços eletrônicos lsalles@azevedosette.com.br,  

 lbianchini@azevedosette.com.br     e    ifranco@azevedosette.com.br.

 

Artigo de 23 de março de 2020.
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http://www.wcoomd.org/en.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/coronavirus.aspx
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/covid_19/hs-classification-reference_en.pdf?la=en
http://azevedosette.com.br/
http://azevedosette.com.br/
http://azevedosette.com.br/
http://azevedosette.com.br/
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RESULTADOS EM TEMPOS DE PANDEMIA
Por Fabrício Faggiani Dib, Leonardo Platais Brasil

Teixeira e Paulo A. Ciari de Almeida Filho

Em tempos de COVID-19, onde as recomendações de assepsia são

recorrentes e necessárias para a manutenção da saúde de todos, diferente

não é a posição a ser adotada pelos departamentos jurídicos, que devem

aproveitar o período para realizar uma auditoria  nas carteiras de processos

para eliminação de provisões e passivos em processos encerrados

indevidamente provisionados.
 

A provisão deverá ser constituída quando, cumulativamente: i) a entidade

tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como resultado de

evento passado; ii) seja provável que será necessária uma saída de recursos

que incorporam benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e iii) possa

ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.
 

Em que pese as empresas sejam, em sua maioria, rigorosas na constituição

das provisões judiciais, algumas deixam de realizar as respectivas baixas no

tempo correto e, via de consequência, permanecem com elevadas cifras

mobilizadas que, em momentos de adversidade econômica, podem fazer

significativa diferença no resultado financeiro apresentado.
 

O Azevedo Sette Advogados tem larga experiência em auditoria robotizada –

e validada individualmente por advogados – para apontamento de processos

judiciais passíveis de encerramento (e que estão indevidamente ativos na

base de ações), evidenciados pelo andamento do site dos respectivos

Tribunais de Justiça, que podem ter as provisões imediatamente baixadas,

liberando os valores para recomposição de caixa.
 

De acordo com experiência em inúmeros processos de auditoria anteriores,

o escritório observou que, em média, 15% dos processos judiciais são manti-
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dos ativos de forma indevida e com provisão constituída de forma

desnecessária, eis que as obrigações já haviam sido liquidadas. Em que pese

a média apontada, o percentual pode oscilar de acordo com a higidez da

carteira de cada empresa.
 

Além disso, o escritório possui experiência na revisão de valores

provisionados, auditando a carteira de ações, para indicar se a probabilidade

de êxito ou perda (remota, possível ou provável) foi feita de forma adequada,

analisando ainda se o valor indicado para provisão está de acordo com o

valor econômico das ações e as regras de auditoria da empresa.
 

Além disso, o escritório possui experiência na revisão de valores

provisionados, auditando a carteira de ações, para indicar se a probabilidade

de êxito ou perda (remota, possível ou provável) foi feita de forma adequada,

analisando ainda se o valor indicado para provisão está de acordo com o

valor econômico das ações e as regras de auditoria da empresa.
 

Artigo de 14 de Abril de 2020.



ESPECIAL AZEVEDO SETTE
CORONAVIRUS (COVID-19)

CNJ aprova a retomada dos prazos processuais a partir de

04 de maio de 2020
Por Andréia Sanglard Silva de Andrade e Leonardo Farinha Goulart

O impacto da Covid-19 (Coronavírus) nas relações de

consumo brasileiras
Por Leonardo Farinha Goulart e Andreia Sanglard Silva de Andrade

MP 948 – Impactos sobre o Código de Defesa do

Consumidor, a Cultura e o Turismo
Por Leonardo Farinha Goulart e Andreia Sanglard Silva de Andrade

Um apanhado das alterações legislativas até então

propostas pelo poder no combate a crise econômica do

Covid-19
Por Leonardo Farinha Goulart e Andreia Sanglard Silva de Andrade

O confinamento da população em razão do Coronavírus e

seus reflexos na aceleração da transição para o mundo

virtual e na desburocratização das relações jurídicas

empresariais e interpessoais
Por Daniel Abreu Viotti e Marcos Augusto Leonardo Ribeiro

 

Covid-19 - Medidas que vêm sendo observadas nas ações de

recuperação judicial para mitigar os efeitos da pandemia e

a recomendação N°63 do CNJ
Por Marcos Augusto Leonardo Ribeiro e Uriel Oliveira Souza
 

Força maior: perspectiva do cenário atual e os efeitos nos

contratos
Por Fernando Antônio Silveira Rodrigues Filho e Marcos Augusto Leonardo Ribeiro
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http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/cnj-aprova-a-retomada-dos-prazos-processuais-a-partir-de-04-de-maio-de-2020/5712
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-impacto-da-covid-19-coronavirus-nas-relacoes-de-consumo-brasileiras/5700
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/mp-948-impactos-sobre-o-codigo-de-defesa-do-consumidor-a-cultura-e-o-turismo/5699
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/um-apanhado-das-alteracoes-legislativas-ate-entao-propostas-pelo-poder-no-combate-a-crise-economica-do-covid-19/5696
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/estado-de-calamidade-duvidas-indefinicoes-e-impactos-nas-atividades-economicas/5648
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/covid-19-medidas-que-vem-sendo-observadas-nas-acoes-de-recuperacao-judicial-para-mitigar-os-efeitos-da-pendemia-e-a-recomendacao-n63-do-cnj/5678
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/forca-maior-perspectiva-do-cenario-atual-e-os-efeitos-nos-contratos/5680
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COVID-19: As suspensões de expediente forense atingem os

prazos prescricionais e decadenciais?
Por Marcos Augusto Leonardo Ribeiro,  Fernando Antônio Silveira Rodrigues Filho  e

Uriel Oliveira Souza

 

COVID-19 e limites quantitativos na oferta de produtos
Por Leonardo Platais Brasil Teixeira, Paulo A. Ciari de Almeida Filho e Fabricio

Faggiani Dib

 

Reforço das operações de SAC na crise do COVID-19
Por Leonardo Platais Brasil Teixeira, Paulo A. Ciari de Almeida Filho e Fabricio

Faggiani Dib
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http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/covid-19-as-suspensoes-de-expediente-forense-atingem-os-prazos-prescricionais-e-decadenciais/5649
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/covid-19-e-limites-quantitativos-na-oferta-de-produtos/5609
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/reforco-das-operacoes-de-sac-na-crise-do-covid-19/5608
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MP 931 | NOVA MEDIDA FLEXIBILIZA PRAZOS E
OBRIGAÇÕES E VALIDA USO DE ASSEMBLEIAS À

DISTÂNCIA
Por Alessandra Martins de Souza, Ana Luiza de

Deus Mendonça, Ana Paula Terra Caldeira,
Leonardo Moreira Costa de Souza, Maira Sampaio
Cavalcanti, Natasha Midori Hinata, Rafael Adler

e Yan Souza Pereira

Em razão da pandemia de COVID-19, foram alterados alguns procedimentos

para realização de assembleias e reuniões de sócios, com flexibilização de

prazos e obrigações aplicáveis às sociedades limitadas e anônimas, conforme

Medida Provisória nº 931/2020, publicada em 31/03/2020. Os efeitos da MP

também se estenderão às cooperativas, empresas públicas, sociedades de

economia mista e subsidiárias das referidas sociedades.
 

ADIAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E REUNIÃO DE SÓCIOS

Via de regra, as assembleias gerais ordinárias devem acontecer anualmente,

dentro dos quatro meses seguintes ao término do exercício social da

Sociedade, conforme previsto no art. 132 da Lei das S.A. A Medida Provisória

flexibilizou este prazo, de modo que as sociedades anônimas cujo exercício

social seja findo entre 31/12/2019 e 31/03/2020 poderão realizar sua

assembleia geral ordinária em até 7 (sete) meses contados do término de seu

exercício social, ou seja, ate 31.07.2020. Disposições contratuais e

estatutárias que exijam a realização de assembleias gerais ordinárias em

prazo inferior ao acima disposto, não produzirão eficácia.
 

 

A Medida Provisória não dispõe sobre os prazo para publicação das

demonstrações financeiras e demais documentos do art. 133 para

companhias fechadas, cuja obrigatoriedade permanece.

 

Em caso de assuntos urgentes, o conselho de administração poderá

deliberarem condições “ad referendum” da assembleia geral.    
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O que significa que tais decisões, para produzirem efeito, estarão pendentes

de aprovação futura de órgão ou autoridade específicos. Ademais, o

Conselho de Administração ou a diretoria poderão, independente de

previsão estatutária, deliberar sobre o pagamento de dividendos

intermediários.
 

As presentes regras também se estendem às cooperativas, bem como às

sociedades limitadas, no tocante à reunião de sócios para aprovação de

contas.
 

REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS E REUNIÃO DE SÓCIOS À DISTÂNCIA

Atualmente, as sociedades anônimas de capital aberto já dispõem de

regulamentação acerca da realização de assembleias gerais de acionistas a

distância, bem como da contabilização e registro dos votos conferidos

remotamente, conforme Instrução 570 da CVM. Tal procedimento foi

ratificado pela Medida Provisória 931/2020 como uma opção viável à

realização de assembleias, no caso das sociedades anônimas de capital

aberto. A medida provisória, ainda, prevê a possibilidade, caso

regulamentado e autorizado pela CVM, de realização de assembleia digital.
 

Por outro lado, a Medida Provisória trouxe uma alternativa para companhias

fechadas, sociedades limitadas ou cooperativas, que poderão realizar

reuniões e assembleias virtuais, permitindo a participação e voto à distância,

em termos que ainda deverão ser regulamentados pelo Departamento

Nacional de Registro Empresarial e Integração (DREI).
 

O Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da

Economia – “DREI”, por meio do Ofício 1103/2020/ME, informou que a

regulamentação específica sobre o voto à distância e a realização das

assembleias e reuniões neste formato quanto às demais sociedades

(limitadas, anônimas de capital fechado e cooperativas) ainda não foi editada

pelo órgão. 
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O DREI já está decidindo sobre o tema e nos próximos dias a minuta de

instrução normativa será colocada em consulta pública, de modo a

complementar a Medida Provisória 931/2020.
 

A Deliberação CVM nº 849 autorizou que todos os fundos de investimento

regulamentados pela CVM realizem assembleias gerais, ordinárias ou

extraordinárias, de forma virtual, independentemente de previsão em

regulamento, para todas as matérias elegíveis ao longo do exercício de 2020,

desde que seja dada ciência e seja facultada a participação dos cotistas nos

prazos previstos da regulamentação vigente.
 

PRAZO DO MANDATO DA ADMINISTRAÇÃO

Os mandatos dos membros da administração das sociedades, bem como dos

membros de seus órgãos de assessoramento e comitês serão prorrogados

até a realização da próxima assembleia geral ordinária ou reunião de sócios,

ou até que seja realizada a próxima reunião do conselho de administração,

quando for o caso.
 

PRAZOS PARA COMPANHIAS ABERTAS

CVM - COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Os prazos estabelecidos pela CVM que constam na Lei das S.A.,

excepcionalmente no exercício de 2020, poderão ser prorrogados pelo órgão.

A CVM definirá, inclusive, o prazo para apresentação das demonstrações

financeiras relativas às sociedades anônimas de capital aberto.

De acordo com a Deliberação CVM n. 849, de 31/03/2020, as principais

alterações foram:
 

Companhias abertas com exercícios sociais findos entre 31/12/2019 e

31/03/2020 apresentarão suas demonstrações financeiras em até 5 (cinco)

meses a contar do término do respectivo exercício social;

 

O relatório anual a ser apresentado pelo agente fiduciário, referente às

companhias abertas com exercícios sociais findos entre 31/12/2019 e 31/03
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será apresentado em até 6 (seis) meses após o término do respectivo

exercício social;

 

Os prazos previstos na Instrução CVM n. 480, poderão ser prorrogados de 45

(quarenta e cinco) dias a 3 (três) meses, conforme deliberações específicas; e

 

Suspensão, pelo prazo de 4 (quatro) meses, da eficácia do art. 13 da

Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme deliberações

específicas.
 

REGISTRO DE ATOS SOCIETÁRIOS NAS JUNTAS COMERCIAIS

Como regra geral, os atos societários que forem assinados a partir de 16 de

fevereiro de 2020 terão o seu prazo de 30 (trinta) dias para arquivamento

contados a partir da data em que a junta comercial do respectivo Estado

restabelecer suas atividades. Já os atos societários que tratem da emissão de

valores mobiliários terão a exigência de arquivamento suspensa a partir de 1º

de março de 2020, enquanto o prazo para posterior registro observará o

disposto acima.
 

A MP nº 931/2020 acalmou os ânimos dos administradores, que, em meio a

pandemia, não sabiam como cumprir com a obrigação de realização das

assembleias gerais ordinárias. Entretanto, espera-se que o Congresso

Nacional aprimore a redação desta MP antes de convertê-la em lei,

abarcando também as demais sociedades (como as sociedades simples), que

por previsão legal; e as associações e as fundações, que por disposição

contratual, também pode ter a obrigação de realizar assembleia geral

ordinária nos meses seguintes ao término do exercício social; além de

também prever o direito de realizar assembleias ou reuniões com

participação e voto a distância, no contexto do atual mundo digital.

 

Artigo de 01 de Abril de 2020.
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Assembleias virtuais: DREI X CVM
Por Ana Luiza de Deus Mendonça, Ana Paula Terra Caldeira e Pedro Antonio Bahia

Claudio

Prorrogado prazo para entrega da Declaração de Capitais

Brasileiros no Exterior
Por Ana Luiza de Deus Mendonça, Ana Paula Terra Caldeira e Yan Souza Pereira

O Projeto de Lei nº 1179/2020 e as eventuais novas normas

aplicáveis às relações privadas
Por Ana Beatriz Ferretti Sieiro Franzero

As assembleias ordinárias em tempo de coronavírus
Por Ana Paula Terra Caldeira e Ana Luiza de Deus Mendonça

Coronavírus (COVID-19) e a quebra antecipada dos contratos
Por Bruna Mylena Fernandes Nogueira, Fernando Gomes de Paula, Maíra Konrad de

Brito e Sara Crislaine Soares Guimarães

LEIA AINDA
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SUSPENSÃO DE ALVARÁS COMO REFLEXO DA
COVID-19

Por Ana Carolina Veloso Ferreira e Luiza Elena
Ribeiro Cardoso

Atualmente, no cenário de incertezas envolto pela COVID-19, as autoridades

públicas tem tomado diversas atitudes que impactam diretamente a vida em

sociedade.
 

A fim de trazer maior força para a recomendação de isolamento na tentativa

de contenção ao vírus, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte publicou em

edição extra do Diário Oficial do Município, o Decreto Municipal nº 17.304 em

18 de março de 2020, com vigência a partir de 20 de março de 2020, que

determina a suspensão de alvarás de funcionamento e autorizações emitidos

para realização de atividades com potencial de aglomeração de pessoas

como bares, restaurantes, academias, clubes, boates, feiras, seminários,

galerias, cinemas e teatros, clínicas de estética e salões de beleza, e qualquer

estabelecimento de acesso público que aglomere mais de 10 pessoas. A

suspensão se manterá enquanto perdurar a situação de emergência na

cidade, estabelecida em 17 de março de 2020.
 

Na mesma esteira, algumas prefeituras da região metropolitana, como

Contagem e Nova Lima também emitiram decretos que estabeleceram a

suspensão temporária de alvarás.   Em Contagem, foi assinado em 19 de

março de 2020, o Decreto 1.524, suspendo enquanto perdurar a situação de

emergência da cidade, a partir de domingo, 22 de março, o funcionamento

de casas de shows e festas, feiras, shoppings centers, parques, dentre outros,

estabelecendo ainda que bares e restaurantes que tenham estrutura logística

adequada poderão oferecer entrega a domicílio. Em Nova Lima, por meio do

Decreto n. 9.953 de 18 de março de 2020, ficaram suspensas pelo período de

15 dias prorrogáveis conforme interesse público, as atividades dos mesmos

estabelecimentos de Contagem e, ainda, instituições de ensino em geral.
 

Todos os decretos estabelecem que não serão suspensos o funcionamento
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de supermercados, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais e demais

serviços de saúde.
 

As penalidades previstas para o descumprimento dos decretos varia de

acordo com cada prefeitura, sendo que em Nova Lima a penalidade seria a

cassação definitiva do alvará de licenciamento e funcionamento e, em

Contagem, a possibilidade de aplicação do artigo 268 do Código Penal, que

prevê detenção de um mês a um ano, e multa. Apesar do Decreto Municipal

de Belo Horizonte não determinar penalidades especificas para aqueles

estabelecimento que descumprirem a determinação da suspensão dos

alvarás de funcionamento e autorizações de suas respectivas atividades, o

Anexo XVI do novo plano diretor da cidade (Lei Municipal nº 11.181/19)

determina que o "exercício de atividade não residencial sem o alvará de

localização e funcionamento – ALF – ou com o alvará vencido" poderá ensejar

a aplicação de multa e interdição. Por fim, ressalta-se que a aplicação da

penalidade prevista pelo Código Penal Brasileiro pode ser aplicada a

qualquer município, mesmo que não previsto expressamente no decreto,

como no caso de Contagem.
 

Dentro dos impactos que essas medidas podem causar, está a quebra e

manutenção de obrigações, inclusive contratuais. A análise da possibilidade

de suspensão das obrigações contratuais por motivo de força maior, caso

fortuito, ou onerosidade excessiva dependerá de avaliação caso a caso a

depender do tipo de contrato e obrigações acordadas. Além disso, as

sociedades administradoras de locais de feiras, eventos, galerias de lojas e

outros locais que disponibilizam espaço para comercialização deverão tomar

as medidas cabíveis de notificação e aviso aos comerciantes de acordo com o

estabelecido nos contratos individuais de aluguel, cessão de espaço, ou

parceria.
 

Por fim, aqueles serviços que não tiveram o seu funcionamento impedido e

se encontram dentro de galerias, shoppings, dentre outros locais passíveis de
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aglomeração de pessoas deverão também acordar com seus

administradores melhor forma para manutenção de seu funcionamento.

 

Artigo de 23 de Março de 2020.

(Update) Brasil | Um mês da Covid-19
Por Alessandra Ganz

GDF deverá restituir ITBI pago em negociação frustrada
Por Bruna Mylena Fernandes, Maira Konrad de Brito e Sara Guimarães

LEIA AINDA

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/brasil-um-mes-da-covid-19/5659
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/gdf-devera-restituir-itbi-pago-em-negociacao-frustrada/5651
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TELEMEDICINA EM TEMPOS DE COVID-19:
EVOLUÇÃO LEGISLATIVA

Por Isabella de Castro Satiro Aragão, Juliana
Gebara Sene Santos Ikeda, Lorena Pretti Serraglio

e Ricardo Barretto Ferreira da Silva

Seguindo a intenção do  ofício enviado pelo Conselho Federal de Medicina

(CFM) ao então Ministro da Saúde, que reconheceu a possibilidade do uso

emergencial da telemedicina no combate ao contágio da COVID-19, foi

apresentado o Projeto de Lei nº 696/2020 (PL 696/2020), no dia 18 de março,

no Plenário da Câmara dos Deputados, que dispôs sobre o uso da

telemedicina durante a crise causada pelo coronavírus (SARS-CoV-2). Em

regime urgente de tramitação, foi aprovado o Substitutivo ao PL 696/2020 e a

redação final foi enviada ao Senado Federal, por meio do Ofício nº

195/20/SGM-P.
 

A matéria foi recebida no Senado Federal no dia 27 de março e foi incluída na

Ordem do Dia da Sessão Deliberativa Remota do dia 31 de março, onde o

projeto foi aprovado, com emenda e subemenda. O PL 696/2020 foi remetido

à sanção presidencial no dia 01 de abril, pelo Senado Federal.
 

A emenda de redação oferecida pelo Senado suprimiu o texto “em quaisquer

atividades da área de saúde” dos artigos 1º e 2º da referida proposta,

limitando o âmbito de aplicação da lei à medicina. Por sua vez, subemenda

de redação trazida pelo Senado, baseada no conteúdo da Emenda nº 2

apresentada pelo Senador Prisco Bezerra, que se referia à validade dos

receituários médicos emitidos com suporte digital, alterou a redação do

artigo 2º da proposta legislativa, dispondo que, durante a crise ocasionada

pela COVID-19, serão válidas as receitas médicas apresentadas em suporte

digital, desde que possuam assinatura eletrônica ou digitalizada do

profissional que realizou a prescrição, sendo dispensada sua apresentação

em meio físico.

 

Finalmente, no dia 16 de abril de 2020, o Presidente da República sancionou,

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/uso-emergencial-da-telemedicina-no-combate-ao-contagio-da-covid-1/5630
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2239462
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1870474&filename=SBT+1+%3D%3E+PL+696/2020
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141263
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com vetos, a Lei nº 13.989, de 15 de abril de 2020, que dispõe sobre o uso da

telemedicina  – entendida, entre outros conceitos, como o exercício da

medicina mediado por tecnologias para fins de assistência, pesquisa,

prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde – enquanto durar a

crise do novo coronavírus, autorizando a modalidade em caráter

emergencial.
 

A lei ainda determinou o dever de informação ao paciente, pelo médico,

sobre todas as limitações inerentes ao uso da telemedicina, tendo em vista a

impossibilidade de realização de exame físico durante a consulta. Também

previu que a prestação do serviço de telemedicina deverá seguir os padrões

normativos e éticos usuais do atendimento presencial, inclusive em relação à

contraprestação financeira, não cabendo ao Poder Público custear ou pagar

por tais atividades quando não for o caso exclusivo de serviço prestado ao

Sistema Único de Saúde (SUS).
 

Os dois vetos parciais  realizados pelo Presidente da República foram feitos

por inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. O primeiro

veto foi com relação ao artigo 6º do PL 696/2020, que determinava que a

regulamentação da telemedicina após a crise ocasionada pela COVID-19 seria

da competência do Conselho Federal de Medicina (CFM), enquanto o

segundo referiu-se à validade de receitas médicas apresentadas em suporte

digital durante o período da pandemia, desde que possuíssem assinatura

eletrônica ou digitalizada do profissional que realizou a prescrição, sendo

dispensada sua apresentação em meio físico.
 

A justificativa para o primeiro veto foi no sentido de que a regulação das

atividades médicas por meio da telemedicina após o fim da atual pandemia

deverá ser regulada por lei específica, de acordo com o artigo 5º, incisos II e

XIII da Constituição Federal.
 

Por outro lado, as razões do segundo veto foram no sentido de que o

dispositivo em tela ofenderia o interesse público e geraria risco sanitário à 

https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8095803&ts=1587037816689&disposition=inline
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população, por equiparar a validade e autenticidade de um mero documento

digitalizado, de fácil adulteração, ao documento eletrônico com assinatura

digital com certificados ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira). A utilização de assinatura digitalizada para a prescrição de receitas

de controle especial e antimicrobianos poderia colapsar o sistema atual de

controle de venda de medicamentos controlados, disparando também o

consumo de opioides e outras drogas, contrariamente às normas técnicas de

segurança e controle da Agência de Vigilância Sanitária – Anvisa.
 

Cabe frisar que, conforme o teor dos artigos 5º e 6º da  Portaria nº

467/2020 do Ministério da Saúde – a qual dispõe, em caráter excepcional e

temporário, sobre as ações de Telemedicina, com o objetivo de regulamentar

e operacionalizar as medidas de enfrentamento da epidemia da COVID-19 –,

a emissão de receitas à distância será válida em meio eletrônico, mediante:
 

Uso de assinatura eletrônica, por meio de certificados e chaves emitidos pela

ICP-Brasil;

 

Uso de dados associados à assinatura do médico, de tal modo que qualquer

modificação posterior possa ser detectável; ou

 

Atendimento de determinados requisitos, como a identificação do médico, a

associação ou anexo de dados em formato eletrônico pelo médico e

admissão pelas partes como válida ou aceita pela pessoa a quem for oposto

o documento.

 

Ademais, considerando que o mesmo diploma legal ainda prevê que a

prescrição da receita médica observará os requisitos previstos em atos da

Anvisa, é necessário pontuar que, de acordo com esclarecimentos dados pela  

Agência, as receitas de controle especial e prescrições de antimicrobianos

dependerão de assinaturas digitais com certificados ICP-Brasil (Infraestrutura

de Chaves Públicas Brasileira) para serem consideradas válidas, devendo ser

I)

II)

III)

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/medicamentos-controlados-receitas-com-assinatura-digital/219201/pop_up?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_564233524_tag%3Dcovid-19
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/medicamentos-controlados-receitas-com-assinatura-digital/219201/pop_up?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_564233524_tag%3Dcovid-19
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/medicamentos-controlados-receitas-com-assinatura-digital/219201/pop_up?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_564233524_tag%3Dcovid-19
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verificadas por farmácias e drogarias que disponham de recursos para

consultar a via original em formato eletrônico e/ou de acordo com o sistema

de validação digital que o Governo Federal, em conjunto com Conselho

Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia disponibilizou em 23

de abril de 2020 por meio do website: https://assinaturadigital.iti.gov.br/.
 

Contudo, a possibilidade de assinatura digital com certificação ICP-Brasil é

restrita às receitas de controle especial e nas prescrições de antimicrobianos,

possuindo limitações, não se aplicando a outros receituários eletrônicos de

medicamentos controlados, como os talonários de Notificação de Receita A

(NRA), Notificação de Receita Especial para Talidomida, Notificação de Receita

B e B2 e de Notificação de Receita Especial para Retinoides de uso sistêmico.
 

Assim, com a nova lei, os profissionais da medicina possuem diretrizes mais

claras para dar continuidade às suas atividades de maneira remota. Não

obstante, a prática da telemedicina ainda pode demonstrar desafios,

principalmente relacionados à privacidade e proteção de dados pessoais dos

pacientes na realização de teleconsultas e à prescrição de receitas médicas e

atestados com assinaturas digitais.

 

Artigo de 23 de Abril de 2020.

https://assinaturadigital.iti.gov.br/
http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/medicamentos-controlados-receitas-com-assinatura-digital/219201/pop_up?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fportal.anvisa.gov.br%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_FXrpx9qY7FbU%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dpop_up%26p_p_mode%3Dview%26p_r_p_564233524_tag%3Dcovid-19
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Tribunal de Justiça de São Paulo e Lei Geral de Proteção de

Dados Pessoais
Por Beatriz Canhoto Lima, Danielle Chipranski Cavalcante, Lorena Pretti

Serraglio e Ricardo Barretto Ferreira da Silva

MPF contrário ao adiamento da vigência da LGPD
Beatriz Canhoto Lima, Lorena Pretti Serraglio e Ricardo Barretto Ferreira da Silva

Ofício Circular SEI nº 1.088/2020/ME: Orientações gerais,

teletrabalho e proteção de dados
Por Juliana Petrella Hansen, Lorena Pretti Serraglio e Silvia Pellegrini Ribeiro

Uso emergencial da telemedicina no combate ao contágio

da COVID-19
Por Lorena Pretti Serraglio

Coronavírus e o massivo tratamento de dados pessoais ao

redor do mundo
Por Ricardo Barretto, Lorena Pretti, Isabella Aragão e Camila Chicaroni

Senado vota Projeto de Lei nº 1179/2020, prorrogando de

forma escalonada a vigência da LGPD
Por Lorena Pretti Serraglio

LEIA AINDA

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/tribunal-de-justica-de-sao-paulo-e-lei-geral-de-protecao-de-dados-pessoais/5714
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/mpf-contrario-ao-adiamento-da-vigencia-da-lgpd/5715
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/oficio-circular-sei-n-10882020me-orientacoes-gerais-teletrabalho-e-protecao-de-dados/5688
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/uso-emergencial-da-telemedicina-no-combate-ao-contagio-da-covid-1/5630
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/coronavirus-e-o-massivo-tratamento-de-dados-pessoais-ao-redor-do-mundo/5573
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/senado-vota-projeto-de-lei-n-11792020-prorrogando-de-forma-escalonada-a-vigencia-da-lgpd/5686
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AMBIENTAL

COVID-19 E AS DIRETRIZES IMPLEMENTADAS
PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS EM ESFERAS

AMBIENTAL E MINERÁRIA
Por Leonardo Pereira Lamego e Svetlana Maria de

Miranda

Em atenção às medidas de enfrentamento à pandemia do coronavírus, os

órgãos públicos, em esferas ambiental e minerária, têm se mobilizado para

determinar medidas de proteção aos servidores e aos usuários dos

respectivos serviços.

 

Confira abaixo o que mudou na rotina de cada órgão:

 

O Ministério do Meio Ambiente determinou o trabalho remoto para

determinados grupos de servidores públicos, incluindo aqueles do grupo de

risco, adotando-se também o regime de jornada de revezamento, nos termos

da Portaria n. 133, de 19.03.2020. O IBAMA suspendeu os prazos processuais

pelo prazo de 20 (vinte) dias nos feitos físicos e eletrônicos em trâmite no

âmbito da Autarquia, conforme Portaria n. 774 publicada no dia 17.03.2020.

Os atendimentos presenciais também estão temporariamente suspenso.

Igualmente, o ICMBIO suspendeu os prazos processuais por 20 (vinte) dias, a

contar de 19 de março de 2020, nos processos físicos e eletrônicos.

 

A Agência Nacional de Mineração determinou a suspensão de atendimentos

presenciais em todas as suas unidades, mantidos os atendimentos por

telefone, e-mail ou videoconferência, bem como o funcionamento do

Protocolo Digital, do RALWeb (Relatório Anual de Lavra), do Sistema

Integrado de Gestão de Segurança de Barragens de Mineração (SIGBM) e dos

demais sistemas da ANM (Portaria n. 208, de 18.03.2020). Prazos regidos pela

legislação minerária prosseguem em curso.

 

A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo definiu novas medidas

adotando-se o trabalho remoto, em regime de home office, dos servidores 
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públicos, definindo, ainda, o período o qual o servidor estará realizando o

“teletrabalho”, a depender do grupo de risco que se encontra, conforme

Decisão de Diretoria n. 022, de 16.03.2020 (com base no Decreto Estadual n.

64.864, de 16/03/2020). Além disso, os atendimentos e visitas de público

externo nas instalações da CETESB estarão suspensos pelo período de 30

dias, salvo autorização prévia da Presidência. Sendo assim, na hipótese de

protocolo de recursos ou quaisquer manifestações, estes serão realizados

por meio de postagem nos Correios, ao invés de protocolo físico,

considerando-se a data de postagem para cumprimento de prazo.

 

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de

Goiás alterou a rotina e os procedimentos,   suspendeu os atendimentos

presenciais por 15 dias (prorrogáveis), de modo que todos os serviços

públicos estarão disponibilizados via teleatendimento, por meio de telefone,

e-mail ou videoconferência, nos termos da Portaria n. 42, de 17.03.2020. Os

protocolos passarão a ser feitos através do envio de documentos via e-mail.

Ademais, não houve suspensão de prazos, ressalvados os casos em que não

for possível o acesso a processo físico, causando prejuízo, hipótese em que é

possível requerer a suspensão de prazo a ser avaliada pela gerência

competente.

 

O Estado de Minas Gerais, por meio do Decreto n. 47.890/2020, suspendeu

os prazos de processos administrativos de qualquer espécie ou natureza até

dia 30 de abril de 2020, em consonância com a diretriz prevista na Resolução

n. 313/2020 do CNJ. A contagem dos prazos de processos administrativos

recomeçará a partir do primeiro dia útil seguinte ao término da suspensão.

Além disso, no âmbito de Minas Gerais, foi regulamentado, ainda, I) a adoção

do “teletrabalho”, II) a determinação aos órgãos e autarquias expedição de

ato sobre atividades essenciais, bem como III) a suspensão do atendimento

quando puder ser por meio eletrônico ou telefônico, através da Deliberação

Extraordinária do Comitê Covid n°2. Já a Resolução n°2.947/2020 descreve

atividades que não podem ser paralisadas, destacando-se dentre elas as roti-
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nas de licenciamento, processos administrativos infracionais próximos a

prescrição/decadência e concessão de licenças.

 

O Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro também suspendeu o

atendimento presencial a partir do dia 16/03 até o dia 27/03, ou até que haja

nova determinação, mantendo-se os atendimentos por e-mail e telefone

normalmente. Ademais, os prazos recursais nos processos administrativos

também foram suspensos, com base no art. 4º, inciso VII, do Decreto

Estadual nº 46.970, de 13 de março de 2020.

 

Artigo de 23 de março de 2020.

ANM anuncia mudanças nas regras de suspensão de prazos

processuais e materiais em face da pandemia da COVID-19
Por Gabriela Salazar Silva Pinto e Leonardo Pereira Lamego

Determinações da Agência Nacional de Mineração para

suspensão de prazos em decorrência da pandemia (inclui

gráfico para download)
Por Gabriela Salazar Silva Pinto e Leonardo Pereira Lamego

LEIA AINDA

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/anm-anuncia-mudancas-nas-regras-de-suspensao-de-prazos-processuais-e-materiais-em-face-da-pandemia-da-covid-19/5713
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/determinacoes-da-agencia-nacional-de-mineracao-para-suspensao-de-prazos-decorrente-da-pandemia/5652
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
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MP 936 | NOVA MEDIDA PERMITE SUSPENSÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO E REDUÇÃO DE

JORNADA E SALÁRIO COM SUBSÍDIOS POR PARTE
DO GOVERNO FEDERAL

Por Gustavo Magalhães Assis, Juliana Petrella
Hansen, Luanna Vieira de Lima Costa, Patrícia
Machado Vieira de Almeida e Silvia Pellegrini

Ribeiro

A tão aguardada Medida Provisória 936, publicada no dia 01 de abril de 2020,

instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda,

com aplicação durante o estado de calamidade pública.

 

A medida traz duas alternativas para o período de calamidade I)  suspensão

do contrato de trabalho e  II)  redução proporcional da jornada e do salário,

ambas com subsídio prestado pelo Governo aos empregados. O subsídio do

governo dependerá da opção e terá como base de cálculo o valor benefício

do seguro desemprego para cada um dos empregados. Os detalhes sobre

cada uma destas possibilidades serão abordados abaixo.

 

A MP deixa claro que a finalidade do programa é a de preservar o emprego

e a renda, garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais,

e,  reduzir o impacto social  decorrente das consequências do estado de

calamidade pública e de emergência de saúde pública. É este que deve ser o

norte de atuação e negociação das empresas.

 

Há grande debate sobre o tema e por isto chamamos a atenção para

alertar que as medidas propostas pela MP 936/2020 sejam pensadas de

forma estruturada e estratégica, a fim de que possa ser um efetivo

remédio que atenda às necessidades da empresa,  especialmente

considerando os custos decorrentes de eventual dispensa de empregados no

curso da estabilidade provisória no emprego.

 

Para atualizá-los, já existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o 
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Prazo de até 90 dias;

Preservação do valor do salário-hora de trabalho;

Pactuação por acordo individual ou negociação coletiva (*);

Comunicação ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias

corridos;

Redução proporcional da jornada de trabalho  e  de salário. Portanto,

vedada apenas a redução de salário, sem a respectiva redução de jornada,

nesta modalidade;

Valor do Benefício terá como base de cálculo o valor mensal do seguro-

desemprego nas seguintes proporções:

Prazo de até 60 dias;

Pactuação por acordo individual ou negociação coletiva (*);

Comunicação ao empregado com antecedência de, no mínimo, 2 dias

corridos; e;

Valor do benefício dependerá da receita bruta anual de 2019 da Empresa,

sendo que:

o tema, proposta pelo Partido Rede (Autos n º 0089460-11.2020.1.00.0000) e

distribuído pelo Ministro Lewandowski.
 

Abaixo trazemos os principais aspectos e um breve rol de perguntas e

respostas que consideramos mais pertinentes neste momento.
 

DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO

(ARTIGO 7º DA MP)

 

a) Redução inferior a 25%: Sem benefício

b) Redução entre 25% e 50%: Benefício de 25% sobre a base de cálculo;

c) Redução entre 50% e 70%: Benefício de 50% sobre a base de cálculo; e

d) Redução superior a 70%: Benefício de 70% sobre a base de cálculo.
 

DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO (ARTIGO 8ª

DA MP)

a) Empresas com receita bruta inferior a R$ 4.8 MM: 100% do valor do se-
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guro-desemprego a que o empregado teria direito; ou

b) Empresas com receita bruta superior a R$ 4.8 MM:  70% do valor do

seguro-desemprego  +  Ajuda compensatória  mensal a cargo do

empregador no valor de 30% do valor do salário do empregado.
 

ESTRUTURA DA NEGOCIAÇÃO (ARTIGOS 7º E 8º DA MP)
 

Empregados com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00: Acordo Individual

ou negociação coletiva.
 

Empregado com salário a partir de R$ 3.135,00 e até duas vezes o limite

máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (R$

12.202,12), ou sendo superior ao limite máximo, sem diploma de nível

superior:  Negociação Coletiva, a exceção de redução de 25% que poderá

ocorrer por acordo individual.

 

Empregados portadores de diploma de nível superior e que percebam

salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite máximo dos

benefícios do Regime Geral de Previdência Social:  Acordo Individual ou

negociação coletiva.

 

A MP oferece muitas oportunidades, as quais devem ser adotadas, porém,

somente após cautelosa análise.

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS (DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD AQUI)

 

Artigo de 3 de Abril de 2020.
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LEIA AINDA

STF decide pela manutenção da negociação individual sem

anuência prévia do sindicato
Por Patrícia Machado Vieira de Almeida e Silvia Pellegrini Ribeiro

Reflexões sobre medidas trabalhistas para enfrentar o

coronavírus (MP 927 e 928)
Por Juliana Petrella Hansen e Silvia Pellegrini Ribeiro

Reflexões sobre medidas trabalhistas para enfrentar o

coronavírus (MP 927 e 928)
Por Juliana Petrella Hansen e Silvia Pellegrini Ribeiro

Novas medidas trabalhistas adotadas em combate à Covid-

19
Bruna Mylena Fernandes Nogueira e Patrícia Machado Vieira de Almeida

Coronavírus e as relações de trabalho
Por Juliana Petrella Hansen e Silvia Pellegrini Ribeiro

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/determinacoes-da-agencia-nacional-de-mineracao-para-suspensao-de-prazos-decorrente-da-pandemia/5652
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/reflexoes-sobre-as-medidas-trabalhistas-para-enfrentamento-do-coronavirus-mp-927-e-928/5638
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/reflexoes-sobre-as-medidas-trabalhistas-para-enfrentamento-do-coronavirus-mp-927-e-928/5638
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/novas-medidas-trabalhistas-adotadas-em-combate-a-covid-19/5618
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/coronavirus-e-as-relacoes-de-trabalho/5587
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705


PANDEMIA DA COVID-19 IMPULSIONA
DEBATES NO SENADO ACERCA DA

TRIBUTAÇÃO DE GRANDES FORTUNAS E DA
DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Por Carolina Costa Ribeiro de Oliveira,
Clarissa Cerqueira Viana Pereira, Leandra

Guimarães e Luiza Vidal Vago
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IMPOSTO SOBRE GRANDES FORTUNAS - IGF

A necessidade de arrecadar recursos para combater a pandemia da Covid-

19 e enfrentar a consequente crise financeira, impulsionou discussões no

Senado sobre a tributação de grandes fortunas e da distribuição de

dividendos.
 

O imposto sobre grandes fortunas (IGF) está previsto na Constituição

Federal desde sua promulgação em 1988, porém necessita de uma lei que

o implemente, algo que nunca foi feito.
 

Atualmente, o IGF é tema de quatro projetos em tramitação no Senado,

sendo dois deles apresentados após o início da pandemia da Covid-19. Os

novos projetos (PLP 38/2020 e PLP 50/2020) citam o estado de calamidade

no país como motivo de suas medidas e, inicialmente, teriam validade

enquanto durar a situação, justamente para atender às necessidades

decorrentes da pandemia.
 

Os projetos em análise no Senado propõem alíquotas de no máximo 1%

sobre o patrimônio. Nas propostas de Eliziane Gama (PLP 50/2020) e de

Plínio Valério (PLP 183/2019), a base de cálculo do imposto consiste no

patrimônio acima de R$ 22.800 milhões. Já os projetos de Paulo Paim (PLS

315/2015) e Reguffe (PLP 38/2020) preveem a tributação do patrimônio a

partir de pouco mais de R$ 50 milhões.
 

O PLP 50/2020, além de instituir o IGF, institui também o empréstimo

compulsório aplicado às grandes fortunas.
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O artigo 148 da Constituição permite a instituição de empréstimo

compulsório par atender despesas extraordinárias decorrentes de guerras

ou calamidades públicas. Neste contexto, a proposta de Eliziane

estabelece um empréstimo compulsório de 4% sobre a mesma base de

cálculo do IGF. Os valores tomados a título de empréstimo compulsório

seriam devolvidos a partir de 2021, remunerados pela Taxa Referencial

(TR) – mesmo índice usado na atualização dos valores do Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
 

Diferentemente dos projetos apresentados anteriormente à pandemia, os

dois novos projetos sugerem vigência a partir da data de publicação da lei.

Contudo, de acordo com o princípio da anterioridade, nenhum tributo

poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido

publicada a lei que o instituiu. Dessa forma, mesmo que um desses

projetos seja aprovado durante a crise da Covid-19, o IGF não poderá ser

cobrado ainda este ano.
 

Cumpre salientar que, ao contrário do IGF, o empréstimo compulsório não

precisa aguardar o ano seguinte para ser cobrado.
 

O PLS 315/2015 e o PLP 183/2019  encontram-se na Comissão de Assuntos

Econômicos - CAE. Já o PLP 38/2020 e PLP 50/2020, por serem projetos

recentes, foram lidos em Plenário e ainda não sofreram nenhuma

movimentação.
 

IMPOSTO DE RENDA SOBRE DIVIDENDOS

Em relação à volta da tributação de lucros e dividendos pagos ou

creditados por pessoas jurídicas brasileiras, atualmente beneficiados pela

isenção do imposto de renda (art. 10 da Lei nº 9.249/95), o assunto voltou

à tona com a movimentação do Projeto de Lei nº 766/2020 (PL nº 766/20),

do senador Randolfo Rodrigues, que chegou a tramitar em regime de

urgência. 
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O PL nº 766/20, contemplava a revogação da isenção no âmbito de

distribuição de dividendos e lucros de pessoas jurídicas para pessoas

físicas e, dentre outros pontos polêmicos, previa a autorização para a

instituição de alíquotas progressivas para a tributação destes rendimentos

à Receita Federal. O retorno da tributação em questão visava fazer face ao

custeio da ampliação do Bolsa Família e CadÚnico durante a crise da

Covid-19.
 

Na data de ontem (01/04/2020), o PL nº 766/20 foi retirado de pauta, em

caráter definitivo, por iniciativa do próprio senador Randolfo Rodrigues,

sob a justificativa que outro projeto similar (PL nº 873/20) já suprime a

necessidade de custeio em referência. Diga-se de passagem, que o PL nº

873/20 não prevê o retorno de tributação de lucros e dividendos pagos ou

creditados por pessoas jurídicas brasileiras.
 

Seguiremos acompanhando a movimentação de projetos de lei que

versem sobre as hipóteses de tributação em comento.

 

Artigo de 2 de Abril de 2020.
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Atualização semanal com as principais edições normativas

em âmbito tributário
P or Bruna Mylena Fernandes Nogueira, Clarissa Cerqueira Viana Pereira , Fábio

Capelletti, Janaína Cristina Oliveira Lopes Samogim, Leandra Guimarães, Luciana

Marques Rodrigues Tolentino, Maristela Ferreira de Souza Miglioli, Mauricio

Pernambuco Salin e Rafael Araujo Amorim

LEIA AINDA

Governo Federal publica novas medidas para enfrentar a

crise econômica
Por Fábio Capelletti, Janaína Cristina Oliveira Lopes Samogim, Leandra Guimarães,

Luciana Marques Rodrigues   Tolentino, Maristela Ferreira de Souza Miglioli,

Mauricio Pernambuco Salin, Rafael Araujo Amorim, Stefania Acerbi Manfrin

Governo Federal anuncia desoneração do IOF sobre crédito

e adiamento do prazo para pagamentos de PIS/PASEP,

COFINS E INSS
P or Lafayete Gabriel Vieira Neto e Leandra Guimarães

Receita Federal adia prazo para apresentação da

Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Físicas
Por Lafayete Gabriel Vieira Neto e Leandra Guimarães

Cronologia de atos normativos tributários federais

decorrentes da pandemia da Covid-19
Por Fábio Capelletti, Janaína Cristina Oliveira Lopes Samogim, Leandra Guimarães,

Luciana Marques Rodrigues Tolentino, Maristela Ferreira de Souza Miglioli, Mauricio

Pernambuco Salin, Rafael Araujo Amorim, Stefania Acerbi Manfrin

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/atualizacao-semanal-com-as-principais-edicoes-normativas-em-ambito-tributario/5689
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/governo-federal-publica-novas-medidas-para-enfrentar-a-crise-economica/5695
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/novas-medidas-trabalhistas-adotadas-em-combate-a-covid-19/5618
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/novas-medidas-trabalhistas-adotadas-em-combate-a-covid-19/5618
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/novas-medidas-trabalhistas-adotadas-em-combate-a-covid-19/5618
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TRIBUTÁRIO

PGFN regulamenta transação na cobrança de dívida da

Ativa e estabelece condições para transação em função da

pandemia
Por Bruna Mylena Fernandes Nogueira,   Fábio Capelletti e Lafayete Gabriel

Vieira Neto

Covid-19 | Revogação de Instruções Normativas
Por Fábio Capelletti    Leandra Guimarães e Luciana Marques Rodrigues

Tolentino

Comitê Gestor do Simples Nacional prorroga para junho

entrega da DEFIS e DASN-SIMEI
Por Bruna Mylena Fernandes Nogueira, Maíra Konrad de Brito, Sara Crislaine

Soares Guimarães

Ação judicial para a suspensão do pagamento de tributos

federais
Por Clarissa Cerqueira Viana, Leandra Guimarães, Mauricio Pernambuco Salin,

Janaina Cristina Oliveira Lopes Samogim, João Paulo Santarosa de Araujo Ayres,

Julia Maurizi Mendonça Passos, Maristela Ferreira de Souza Miglioli

Suspensão de cobranças administrativas e prazos

processuais em decorrência do coronavírus
Por Clarissa Viana, Ana Eliza Souza Coelho Jácome e Izabelle Lauar Schirmer

PGFN regulamenta transação na cobrança de dívida da

Ativa e estabelece condições para transação em função da

pandemia
Por Bruna Mylena Fernandes Nogueira,   Fábio Capelletti e Lafayete Gabriel

Vieira Neto

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/novas-medidas-trabalhistas-adotadas-em-combate-a-covid-19/5618
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/novas-medidas-trabalhistas-adotadas-em-combate-a-covid-19/5618
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/comite-gestor-do-simples-nacional-prorroga-para-junho-entrega-da-defis-e-dasn-simei/5654
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/comite-gestor-do-simples-nacional-prorroga-para-junho-entrega-da-defis-e-dasn-simei/5654
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/suspensao-de-cobrancas-administrativas-e-prazos-processuais-em-decorrencia-do-coronavirus/5641
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/novas-medidas-trabalhistas-adotadas-em-combate-a-covid-19/5618
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
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TRIBUTÁRIO

JFDF defere liminar que autoriza DF a isentar ICMS de

produtos para prevenir a propagação da COVID-19
Por Bruna Mylena Fernandes Nogueira, Maíra Konrad de Brito e Sara Crislaine

Soares Guimarães

Estado de calamidade pública e seus efeitos econômicos
Por Mauricio Pernambuco Salin, Fábio Capelletti, Janaína Cristina Oliveira Lopes

Samogim, Maristela Ferreira de Souza Miglioli e Rafael Araujo Amorim

Medidas do Ministério da Economia para amenizar os

efeitos do COVID-19
Por Bruna Mylena Fernandes Nogueira, Maíra Konrad de Brito e Sara Crislaine

Soares Guimarães

CLDF aprova redução de ICMS para álcool em gel
Por Bruna Mylena Fernandes Nogueira, Maíra Konrad de Brito e Sara Crislaine

Soares Guimarães

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/jfdf-defere-liminar-que-autoriza-df-a-isentar-icms-de-produtos-para-previnir-a-propagacao-da-covid-19/5642
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/estado-de-calamidade-publica-e-seus-efeitos-economicos/5624
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/medidas-do-ministerio-da-economia-para-amenizar-os-efeitos-do-covid-19/5613
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/medidas-do-ministerio-da-economia-para-amenizar-os-efeitos-do-covid-19/5613
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705


GOVERNO BRASILEIRO ESTABELECE NOVAS
REGRAS PARA O TRANSPORTE AÉREO DE
PASSAGEIROS EM RESPOSTA À COVID-19

Por Leonardo Platais Brasil Teixeira e Paulo
A. Ciari de Almeida Filho

ESPECIAL AVIAÇÃO
ESPECIAL AZEVEDO SETTE
CORONAVIRUS (COVID-19)

Foi publicada (19/03) a MP 925, estabelecendo as seguintes regras para

passagens aéreas emitidas até 31 de dezembro de 2020:

 

“Art. 3º O prazo para o reembolso do valor relativo à compra de passagens

aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e

mantendo-se a assistência material aos passageiros, nos termos da

regulamentação vigente.

 

§ 1º 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.”

 

A nova norma estabelece regras diferentes para os casos de cancelamento

por iniciativa do passageiro e de cancelamento por iniciativa da

companhia aérea.

 

Optando o passageiro pelo cancelamento, somente haverá isenção de

penalidades se o mesmo aceitar um voucher de crédito perante a

companhia aérea, para utilização no prazo de doze meses contado da data

do voo contratado.

 

No entanto, caso opte pelo reembolso diretamente, o passageiro

ficará sujeito às penalidades previstas no contrato de transporte e ao

prazo de doze meses para o recebimento da quantia eventualmente

devida pela companhia aérea.

ESPECIAL AZEVEDO SETTE CORONAVIRUS
(COVID-19)
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De outro lado, embora não tenha sido suficientemente clara, a MP 925

parece indicar que, no caso de cancelamento do voo por iniciativa da

companhia aérea, o passageiro terá direito à restituição integral do valor

pago, também no prazo de doze meses.

 

Cabe chamar atenção para o fato de que a MP 925 ressalvou o direito do

passageiro à assistência material, no caso de cancelamento de voo por

iniciativa da companhia aérea.

 

No entanto, a legislação brasileira sobre o tema foi desenhada levando em

consideração um cenário de normalidade muito diferente do que se

apresenta atualmente com a pandemia da COVID-19.

 

Assim, a assistência material ao passageiro deve seguir as linhas gerais da

regulamentação brasileira, mas casos excepcionais devem ser analisados

individualmente, sobretudo quando a impossibilidade de cumprimento do

contrato pela companhia aérea depender de fatores alheios à sua

vontade, como, por exemplo, o fechamento de fronteiras.

 

Artigo de 19 de março de 2020.
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LEIA AINDA

Covid-19: O cancelamento e as remarcações de viagens

aéreas. Quem assumirá os prejuízos?
Por Marcos Augusto Leonardo Ribeiro e Fernando Antônio Silveira

Rodrigues Filho

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/covid-19-o-cancelamento-e-as-remarcacoes-de-viagens-aereas-quem-assumira-os-prejuizos/5623
http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/o-futuro-chegou/5705
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INTRODUÇÃO

Com o avanço do número de casos de COVID-19 (suspeitos, confirmados e

óbitos), os governos estaduais e municipais estão, cada vez mais, aumentando

as medidas restritivas, a fim de tentar desestimular a concentração de

pessoas e limitar ao máximo a disseminação da doença.

 

Vale dizer que muitos dos shoppings centers, em todo o Brasil, também vêm

tomando medidas unilaterais para redução do horário de funcionamento,

como forma de reduzir a exposição ao risco de empregados e consumidores,

em linha com recomendações da Associação Brasileira de Lojistas de

Shopping (ALSHOP) e da Associação Brasileira de Shopping Centers

(ABRASCE).

 

Especial de 22 de março de 2020.

 

Veja quadro de restrições, recomendações e determinações em: 

Tabela de restrições e orientações no Brasil – COVID-19

http://www.azevedosette.com.br/noticias/pt/tabela-de-restricoes-e-orientacoes-no-brasil-covid-19/5629
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No que se refere aos aspectos trabalhistas de modo geral, tivemos a

publicação na data de ontem da  Medida Provisória 927/2020, que dispõe

sobre importantes medidas de enfrentamento da crise, bem como a Lei nº

13.979, de 6 de fevereiro de 2020, Portaria 356/2020 do Ministério da Saúde,

bem como a Nota Técnica Conjunta nº 02/2020 e 03/2020 -

PGT/CODEMAT/CONAP, que dispõem sobre as medidas para enfrentamento

da emergência de saúde pública. 

 

De acordo com a Lei, poderão ser adotadas algumas medidas preventivas

como, por exemplo, isolamento (14 dias, podendo se estender por igual

período se exames comprovarem risco de transmissão) e quarentena dos

empregados, determinação de realização compulsória de exames médicos e

testes laboratoriais, etc. 

 

Com relação às pessoas afetadas pelas medidas preventivas, os

afastamentos devem ser considerados como faltas justificadas. O

empregador terá que arcar com a remuneração relativa aos 15 dias iniciais

de afastamento. Depois dos 15 dias o trabalhador passaria a receber auxílio-

doença por parte do INSS. Existe discussão acerca da possibilidade de

encaminhamento do empregado ao INSS após o 15 dia de afastamento. No

entanto, entendemos como defensável o encaminhamento do empregado

após os 15 dias iniciais de afastamento. 

 

Sugere que os empregadores sigam os planos de contingência

recomendados pelas autoridades locais em casos de epidemia, tais como:

permitir a ausência no trabalho, organizar o processo de trabalho para

aumentar a distância entre as pessoas e ajustar a força de trabalho

necessária, permitir a realização de trabalhos a distância, dentre outras

medidas que visem reduzir o risco de proliferação da doença. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-356-de-11-de-marco-de-2020-247538346
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-conjunta-02-2020-pgt-codemat-conap-1.pdf
https://mpt.mp.br/pgt/noticias/nota-tecnica-03-coronavirus-coordigualdade-codemat-conap.pdf
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As principais, e mais recomendáveis, medidas de prevenção ao contágio pelo

coronavírus no ambiente de trabalho são:

• Implementar meios e estimular a realização de trabalho remoto, o

conhecido “home office”, em todas as atividades nas quais isto seja possível;

• Gestão e políticas específicas de proteção para trabalhadores que se

encontrem no grupo de maior taxa de letalidade da doença;

• Instituir protocolo médico para casos suspeitos ou risco potencial de

exposição ao vírus;

• Divulgação interna intensiva, em todos os meios possíveis, das formas de

transmissão do vírus e das medidas de prevenção ao contágio, mantendo

sigilo acerca do nome de eventual empregado que contrair a doença;

• Manter instalações limpas, ventiladas e constantemente higienizadas;

• Disponibilizar e estimular o uso, constante e periódico, de produtos de

higiene pessoal, inclusive álcool 70% (As medidas devem ser estendidas aos

clientes da loja e demais colaboradores); e

• Advertir os gestores dos contratos de prestação de serviços, quando houver

serviços terceirizados, quanto à responsabilidade da empresa contratada em

adotar todos os meios necessários para conscientizar e prevenir seus

trabalhadores acerca dos riscos do contágio do novo Coronavírus e da

obrigação de notificação da empresa contratante quando do diagnóstico de

trabalhador com a doença (COVID-19).
 

As empresas devem cuidar para que as medidas não resultem em práticas

discriminatórias e não gerem pânico nos empregados, devendo sempre ser

assegurado o direito a inviolabilidade à intimidade e vida privada do

trabalhador. Eventuais ações que visem segregar empregados dentro do

mesmo espaço de trabalho ou exponha a imagem do trabalhador podem

representar um risco trabalhista.

TRABALHISTA
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O empregado que inadvertidamente ignore as medidas preventivas e de

contenção disponibilizadas pelo empregador, está passível de punição

(advertência), inclusive de justa causa (dependendo do caso concreto,

sempre respeitando o princípio da razoabilidade e da preponderância do

coletivo sobre o individual, da saúde coletiva sobre a lucratividade). 

 

De igual modo, o empregador que não adote medidas preventivas,

sujeitando empregados a risco de contrair a doença, ficarão sujeitos a

eventual indenização a título de danos morais e materiais, bem como sujeito

a eventual pedido de reconhecimento de rescisão indireta do contrato de

trabalho daqueles que se sentirem diretamente prejudicados, nos termos

do artigo 483, da CLT:

Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a

devida indenização quando: (...)

c) correr perigo manifesto de mal considerável; 

 

A responsabilidade do empregador poderá ser afastada pela utilização de

medidas de precaução como higiene constante do local de trabalho,

disponibilização de álcool em gel, disponibilização de transportes

particulares, dentre outros. Por isso, sugerimos que todas as práticas

adotadas sejam documentadas para evitar futura alegação de

responsabilidade patronal pelo contágio.

 

TRABALHISTA



COVID-19 E OS IMPACTOS

PARA O VAREJO

COVID-19 E OS IMPACTOS PARA O VAREJO
PAG 45

Como forma de equacionar a questão da exposição a riscos e reduzir os prejuízos já suportados

pelos empregadores em decorrência da Pandemia poderão ser implementadas, avaliadas as

situações específicas, as seguintes medidas alternativas:

Tal medida visa equacionar número de

empregados e os horários de transportes

mais vazios, bem como para que os

trabalhadores atendam familiares doentes ou

em situação de vulnerabilidade a infecção

pelo coronavírus e para que obedeçam a

quarentena e demais orientações dos serviços

de saúde.

Está é a opção que mais tem sido adotada.

Recomendamos que seja elaborado um acordo/política

com o empregado para esclarecer o contexto das

atividades home office devido a situação de crise do

COVID 19, orientações em relação a ergonomia e se

haverá algum tipo de compensação financeira. Uma

oportunidade importante neste momento seria o e-

commerce. Com as lojas fechadas, tende a aumentar a

demanda pelas vendas via internet. O teletrabalho surge

como uma excelente oportunidade, requerendo

cuidados específicos, especialmente no que se refere

aos equipamentos fornecidos pelo empregador e custos

que devem ser assumidos pela empresa, segurança

quanto às informações e condições de entrega, bem

como segurança e medicina do trabalho. Há necessidade

de ajuste escrito específico.

Factível a concessão de férias aos

empregados, ainda que não observado o

prazo de 30 dias previstos no artigo 135, da

CLT. Entendemos que existe lastro para tal

prática considerando (1) que o artigo 136, da

CLT, prevê que a concessão de férias será de

modo a atender os interesses do empregador,

sendo inquestionável os impactos financeiros

do Coronavírus para os empregadores e a

decorrente redução da demanda e (2) a

necessidade de prevalência do interesse

público sob o particular, sendo o interesse

público a contenção da proliferação do vírus

(artigo 8, da CLT).

Existe a possibilidade de negociação com a entidade

sindical (acordo coletivo) para redução da jornada, com

a consequente redução da remuneração auferida pelos

empregados, limitado a 25% e sempre respeitado o

salário mínimo. Nesse caso, haverá como contrapartida

a necessária proteção contra a dispensa dos

empregados no período de vigência da norma coletiva.

Nos termos do artigo 61, parágrafo terceiro da CLT, sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de

causas acidentais, ou de força maior (como é o caso do Coronavírus), que determinem a impossibilidade de

sua realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo necessário até o máximo de 2 (duas)

horas, durante o número de dias indispensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de

10 (dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e cinco) dias por ano, sujeita essa recuperação

à prévia autorização da autoridade competente. Sugerimos que tal medida seja previamente negociada com o

Sindicato, de modo a prever especificamente às condições que serão observadas tanto no período de

afastamento, como no respectivo retorno.

1 2

3

4

5

Flexibilização de jornada Trabalho Remoto

Férias Individuais

Redução de Jornada e Redução Remuneratória

Interrupção da Prestação de Serviços e Compensação Futura de Trabalho
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O Banco de horas poderá ser utilizado

como forma de equalizar os fluxos de

trabalho. Devem, apenas, ser

observados os estritos termos do

acordo coletivo firmado ou ajuste

individual, de acordo com o caso.

Outra alternativa seria a adoção de férias coletivas,

especialmente no caso fechamento das lojas, que

exigiria, porém, um aviso do respectivo sindicato e da

secretaria regional do trabalho com 15 dias de

antecedência. 

No entanto, diante do quadro que se apresenta,

entendemos que a negociação das férias coletivas junto

ao sindicato pode prever, especificamente, a não

observância

desse prazo de 15 dias. A legislação determina que as

férias coletivas precisam ser de, no mínimo, 10 dias

corridos, e podem durar até 30 dias. Poderão ser

concedidas férias coletivas a todos os empregados de

uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou

setores da empresa.

No Brasil, o instituto do “lay-off” se concretiza com a (i) suspensão do contrato de trabalho (licença não

remunerada) ou (ii) pela redução da jornada proporcional ao salário. Nos dois casos, a validade dependerá de

negociação coletiva. No caso de suspensão, artigo 476-A da CLT disciplina tal possibilidade com a vinculação

de qualificação profissional do empregado e duração de 2 a 5 meses.

6 7

8

Banco de Horas Férias Coletivas

Licença Não Remunerada e Redução da Jornada de Trabalho

TRABALHISTA

O artigo 18, revogado da MP 927/2020, através da MP 928/2020 publicada em 23 de março, um dia após o

anúncio da 927, tratava do assunto dispensado a negociação coletiva, prevendo que (I) a qualificação

deveria se dar de modo não presencial, (II) com duração de até 4 meses, (III) dispensada a previsão por

meio de acordo ou convenção coletiva, (IV) podendo ser realizada mediante acordo individual; e (V)

devendo ser registrada na CTPS física ou eletrônica. Poderá ser fornecida no período pelo empregador

compensação mensal sem natureza salarial e mantidos os benefícios voluntariamente concedidos.
 

No caso de descumprimento das determinações ou no caso de o empregado prestar serviços no período,

foram estabelecidas as penalidades, inclusive no que se refere ao pagamento de salários do período e

encargos e penalidades decorrentes.No entanto, como já mencionado, tal dispositivo foi

revogado.  Portanto, ainda não existe nenhuma segurança jurídica sobre o tema, reforçando o cenário

incerto que nos aguarda no que se refere à saúde pública, situação financeira do País e diante do Judiciário.
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Outros pontos tratados na MP 927/2020 referem-se à:

 
• Suspensão da exigibilidade de exames periódicos, com exceção do exame

demissional e situações excepcionais indicadas pelo médico coordenador de

programa de controle médico e saúde ocupacional. Os exames médicos

devem ser realizados no prazo de 60 (sessenta) dias encerrado o estado de

calamidade pública;

• Possibilidade de prorrogação do mandato da CIPA; 

• Diferimento do recolhimento do FGTS relativos aos meses de março, abril e

maio de 2020. Os mencionados valores poderão ser parcelados e pagos a

partir de julho/2020;

• Previsões específicas de prorrogação de jornada de trabalho, inclusive no

que se refere a escalas 12x36 e intervalos interjornadas; 

• Suspensão pelo prazo de 180 dias dos prazos para apresentação de defesa e

recursos no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos

de infração trabalhista e notificações de débito de FGTS;

• Possibilidade de prorrogação de acordos e convenções coletivas pelo prazo

de 90 dias;

• Antecipação do pagamento do abono anual de 2020;

• Medidas adotadas no período pelos empregadores e que não sejam

contrárias aos termos da MP 927 restaram convalidadas e;

• Prazo de validade de 180 dias a partir da sua emissão para certidão expedida

conjuntamente pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e pela

Procuradoria – Geral da Fazendo Nacional do Ministério da Economia.

 

Artigo de 22 de março de 2020.

TRABALHISTA



IMPACTOS DA COVID-19 PARA CONTRATOS
EM GERAL E, EM ESPECIAL, CONTRATOS DE

LOCAÇÃO
Por Alessandra Lima Ganz, Leonardo

Platais Brasil Teixeira e Paulo A. Ciari de
Almeida Filho

COVID-19 E OS IMPACTOS PARA O VAREJO
PAG 48

A pandemia de COVID-19 já tem trazido impacto direto às operações de

diversos segmentos do varejo no Brasil. Este primeiro momento vem sendo

marcado pela indispensável priorização da segurança dos clientes e dos

colaboradores, o que tem levado diversos lojistas e shopping centers à

adoção de medidas para minimizar a disseminação do vírus, dentre as quais

a redução do horário de funcionamento, horário especial para o atendimento

a idosos ou até mesmo o fechamento das lojas, essa última decorrente da

imposição de algumas prefeituras e/ou governos estaduais.

 

O momento pelo qual estamos passando não encontra precedentes na

história recente e certamente acarretará uma das maiores crises econômicas

globais, ameaçando a viabilidade de inúmeras empresas. Tal cenário exige

sensibilidade e razoabilidade de todos os envolvidos na cadeia econômica, de

modo a garantir a sustentabilidade dos negócios, a manutenção dos

empregos e o pagamento de tributos.

 

E isto é especialmente relevante no que diz respeitos aos contratos de

locação, pois se tratam de relações continuadas, que representam um dos

maiores custos fixos das operações de varejo.

 

Ocorre que a situação nova que se apresenta em razão da pandemia da

COVID-19 não encontra, à primeira vista, solução pré-concebida no direito

brasileiro, já que demanda, tão somente, um reequilíbrio pontual dos

contratos até o restabelecimento do cenário de normalidade.
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À primeira vista, seria possível cogitar o manejo da ação revisional típica,

prevista nos arts. 68 a 70 da Lei de Locações. Todavia, tal procedimento se

destina ao reequilíbrio das obrigações de médio prazo, haja vista que o art.

19 da Lei 8.245/91 prevê que a ação revisional somente pode ser proposta

“após três anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente

realizado”.

 

Logo, a adoção estrita da ação revisional poderá inviabilizar demandas de

locatários que não preencham o requisito de três anos de vigência do valor

do aluguel ou de um último ajuste de aluguel, ao mesmo tempo em que o

locador estará sujeito a fixação de um aluguel abaixo do padrão de mercado

por período superior ao necessário para o reequilíbrio contratual.

 

Em outras palavras, a ação revisional típica pode gerar iniquidades tanto para

locadores como para locatários, de modo que não se revela como meio hábil

à resolução dos novos desafios trazidos pela pandemia.

 

De igual modo, além de a pandemia da COVID-19 se enquadrar

perfeitamente no conceito de acontecimento extraordinário e imprevisível, a

queda de faturamento (e, sobretudo, a sua cessação, no caso de fechamento

de lojas) é suficiente para a demonstração de que o valor do aluguel se

tornou excessivamente oneroso para o locatário, com extrema vantagem

para o locador.

 

Afinal, se a função social da locação comercial é o desenvolvimento de uma

atividade empresarial no imóvel locado, parece inevitável a conclusão de que

a redução das atividades do locatário acarreta perda de receitas necessárias

para viabilizar o pagamento dos custos e das despesas da operação, o que

inclui, por óbvio, o aluguel.

 

Consequentemente, não se mostra razoável que o locador possa exigir

integralmente o cumprimento do contrato quando o locatário se vê impossi-
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bilitado de exercer plenamente suas atividades, em virtude de

acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

 

Não obstante, mesmo em tal hipótese, a resolução do contrato nos termos

do que prevê o art. 478 do Código Civil é solução desproporcionalmente

gravosa para uma situação em que o desequilíbrio é pontual. Ademais, a

regra contida no art. 479 do Código Civil merece temperamento, pois se

mostra excessivamente rigorosa a conclusão de que somente o réu (locador)

poderia evitar a resolução, oferecendo a modificação equitativa dos termos

do contrato.

 

A situação excepcional decorrente da pandemia recomenda espírito

conciliador no tratamento das demandas entre locadores e locatários, de

modo a evitar litígios desnecessários.

 

Todavia, na ausência de consenso, a própria constituição aponta um norte

para questão, ao estabelecer no art. 5º, XXXV, que “a lei não excluirá da

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Assim, como não

há uma solução prevista a priori na lei, cabe ao juiz o dever de reconstruir o

sistema, adaptando o procedimento conforme as exigências do caso

concreto, a fim de garantir a unidade e a coerência do ordenamento jurídico.

 

Nesse passo, se a Lei de Locações permite a revisão do aluguel para períodos

de, no mínimo, três anos, com mais razão ainda deve-se admitir a revisão do

aluguel para a superação de um período meramente transitório de

desequilíbrio.

 

Na mesma esteira, se o Código Civil permite ao réu evitar a resolução do

contrato por onerosidade excessiva propondo a modificação equitativa das

obrigações, também parece óbvio que o próprio autor da demanda possa

pedir de plano tal providência, sobretudo quando inexiste o interesse da

parte no desfazimento da locação.
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Assim, diante do presente cenário de pandemia, não recomendamos o

ajuizamento da ação revisional e nem a de resolução por onerosidade

excessiva.Todavia, conquanto o diálogo e a solução amigável sempre sejam o

melhor caminho, entendemos cabível o ajuizamento de ação atípica com o

objetivo de reduzir temporariamente o valor dos aluguéis em locações

comerciais, até o restabelecimento do cenário de normalidade.

 

Artigo de 18 março de 2020.
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TRIBUTÁRIO

MP 899 - Publicado 17/10/2019 - Estabelece os requisitos e as condições para

que a União e os devedores ou as partes adversas realizem transação, nas

modalidades que especifica, que, mediante concessões mútuas, importe em

determinação de litígio e consequente extinção de crédito tributário, nos

termos do art. 171 da Lei nº 5.172, de 1966 - Código Tributário Nacional.

 

Decreto n°10.280 - Publicado 18/03/2020 - Altera o Decreto nº 9.976, de 19

de agosto de 2019, que dispõe sobre o Conselho de Participação em Fundos

Garantidores de Risco de Crédito para Micro, Pequenas e Médias Empresas e

em Operações de Crédito Educativo.

 

Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n°152 - Publicado

18/03/2020 - Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no

âmbito do Simples Nacional.

 

Instrução Normativa RFB n°1.927 - Publicado 17/03/2020 - Altera a

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

despacho aduaneiro de importação.

 

Portaria do Ministério da Economia Portaria n°103 - Publicado 18/03/2020

- 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.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/Mpv/mpv899.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10280.htm
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Noticias/NoticiaCompleta.aspx?id=ca133a99-c5a7-4374-b7d4-c8dce9472372
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107785
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-103-de-17-de-marco-de-2020-248644107
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TRIBUTÁRIO

Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Portaria  n°7.820 -

Publicado 18/10/2019 - Estabelece as condições para transação

extraordinária na cobrança da dívida ativa da União, em função dos efeitos

do coronavÍrus (COVID-19) na capacidade de geração de resultado dos

devedores inscritos em Dívida Ativa da União.

 

Portaria da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Portaria  n°7.821-

Publicado 18/03/2020 - O Ministério da Economia autorizou que a

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, com fundamento na

Medida Provisória nº 899/2019 (Medida Provisória do Contribuinte Legal),

adote um conjunto de medidas de suspensão de atos de cobrança e de

facilitação da renegociação de dívidas, em razão da pandemia relacionada ao

coronavírus (COVID-19), declarada pela Organização Mundial da Saúde -

OMS.

 

Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional n°152 - Publicado

18/03/2020 - Prorroga o prazo para pagamento dos tributos federais no

âmbito do Simples Nacional.

 

Artigo de 22 de março de 2020.

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.820-de-18-de-marco-de-2020-248644104
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.821-de-18-de-marco-de-2020-248644106
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107839
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