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Desde as primeiras notícias divulgadas pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), dando conta da rápida disseminação do COVID-19 pelo mundo, o Cabanellos Advocacia passou a analisar os
principais aspectos jurídicos decorrentes desta situação.
Elaboramos nosso plano de contingência, priorizando a saúde de
nossos colaboradores e a continuidade da prestação dos serviços
jurídicos aos nossos clientes, com o mesmo grau de eﬁciência e
eﬁcácia.
Adotamos, a partir do dia 17 de março, em todas as nossas sedes
e para todos os nossos colaboradores o home oﬃce, com o propósito de prevenir e preservar a saúde das pessoas que integram
o Cabanellos Advocacia, bem como, dos nossos clientes, que nos
demandam diariamente.
Paralelo a essa medida preventiva, ampliamos e qualiﬁcamos a
nossa estrutura tecnológica, garantindo a continuidade dos serviços, sem prejuízo à qualidade da nossa entrega.

Este
Informativo

A grande quantidade de informações e mensagens difundidas nesse
momento acaba, de uma certa forma, causando uma sobrecarga e
uma maior ansiedade em cada um de nós.
Nossa intenção com este informativo é disponibilizar, com leveza,
objetividade e serenidade, informações e orientações que sejam
úteis aos nossos clientes e suas atividades empresariais.
Seguiremos disponibilizando em nosso site
www.cabanellos.com.br o ﬂuxo de atualizações sobre as medidas
legais e os seus impactos, primando pela qualidade e respeitando,
sempre, o espaço de cada um dos nossos clientes e parceiros.
Uma boa leitura.
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Em Tempos de Pandemia:
Cinco tópicos trabalhistas
a serem considerados

Aspectos
Trabalhistas

A Organização Mundial da Saúde declarou a pandemia do novo
Coronavírus (COVID-19), haja vista a rápida expansão no mundo,
inclusive no Brasil. Esta situação está afetando a vida pessoal e proﬁssional, atingindo pequenas e grandes empresas, trazendo sérios
impactos na dinâmica social e na economia e, por consequência, nas
relações de trabalho.
Por sua vez, em 22/03 foi publicada a Medida Provisória n. 927/20
que regulamenta medidas trabalhistas para o enfrentamento do
estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo
nº 6, de 20 de março de 2020.
Necessário, assim, atos de prevenção e contenção como forma de
preservar a saúde e segurança da sociedade.

1. Riscos sanitários
Os principais riscos estão vinculados à vida e saúde de todos os
que atuam dentro da empresa, sejam eles empregadores, sócios,
colaboradores e trabalhadores.
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TRAB

A Lei 13.979/20 prevê medidas
de enfrentamento da crise sanitária em todo o País, objetivando
a proteção da coletividade. Tais
medidas consistem em questões
médicas e medidas de intervenção, tais como: isolamento, quarentena, determinação de realização compulsória de exames,
restrição temporária de saída e
entrada no País (art. 3º).
No parágrafo 3º do art. 3º da Lei
prevê que será considerada falta
justiﬁcada aquela decorrente das
medidas previstas neste artigo
(teoria do risco do negócio).
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As empresas possuem autonomia para adotar medidas que sejam
compatíveis com os termos da Lei e com a MP n. 927 para prevenir a
propagação do vírus e proteger a saúde de todos.
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2. Riscos legais
Neste momento, tudo o que se
sabe a respeito dos cuidados
legais para adoção de medidas
para o desempenho do trabalho
dentro das empresas deve ser
visto de modo relativizado, pois
a prioridade passa a ser a preservação da saúde de todos.
Algumas providências burocráticas, autorizações, regras ligadas
a prazos e outros atos que deveriam anteceder toda e qualquer
alteração da prática e execução
do trabalho, passam a ser questões relativizadas, como veremos nos tópicos a seguir.
A não adoção de medidas urgentes, a ﬁm de evitar o contágio dentro
das empresas, podem levar os empregadores a responder por indenização a título de danos morais e materiais por terem agido com
negligência diante da pandemia.
Além da indenização por danos morais e materiais, o empregado
tem o direito à rescisão indireta do contrato de trabalho (art. 483, “c”
da CLT: “perigo manifesto de mal considerável”), além de ensejar a
responsabilização do empregador em caso de contaminação do
empregado em missão de trabalho (arts. 186 e 927 do CC c/c 223-A
e seguintes da CLT).

3. Caracterização da força maior:
O Covid-19 implica numa situação que caracteriza força maior
diante da declaração de pandemia, bem como do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de
março de 2020.
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O art. 501 da CLT deﬁne força maior como todo acontecimento
inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não concorreu, direta ou indiretamente.
Como forma de minimizar os prejuízos das empresas, em caso de
força maior, é permitida a redução de salários, nos termos do art. 503
da CLT.

4. Questões legais especíﬁcas:
Consistem especialmente naquelas permissões trazidas pela Lei
13.979/20 e pela MP n. 927/20 como forma de enfrentamento da
pandemia, ﬂexibilizando aqueles cuidados burocráticos especíﬁcos,
exigidos nos termos da normalidade.
Portanto, em decorrência da pandemia, ﬁcam relativizadas algumas
regras:

a) Antecipação de férias individuais (sem a necessidade de aviso
prévio de 30 dias). Lembrando que as férias não poderão ser gozadas
em período inferior a 05 dias. A exceção reside para os proﬁssionais
da área de saúde ou daqueles que desempenhem funções essenciais, podendo as férias ou licenças não remuneradas serem suspensas durante o estado de calamidade pública.
b) Concessão de férias coletivas (sem o intervalo de 15 dias para
notiﬁcação), não aplicáveis o limite máximo de períodos anuais e o
limite mínimo de dias corridos previstos na CLT.
c) Aproveitamento e antecipação de feriados: Poderá ser antecipado o gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e
municipais. Os feriados poderão ser utilizados para compensação do
saldo em banco de horas.
d) Trabalho em home oﬃce ou teletrabalho: Possibilidade de teletrabalho com retorno imediato ao trabalho presencial, quando for
possível, dispensado o registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho. Ainda que as empresas não possam aplicar
espontaneamente as medidas restritivas que são exclusivas do
governo (como a quarentena), pode e deve determinar que empregados trabalhem em home oﬃce.
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e) Redução de jornada com ou sem redução salarial, mediante
acordo coletivo;
f) Adoção do banco de horas, que pode ser negociado de forma individual ou coletiva (art. 59º, §§2º e 5º da CLT), para a compensação no
prazo de 18 meses.
g) Proibição de viagens a trabalho, pois considerando a pandemia,
entende-se que qualquer viagem será considerada de risco.
h) Suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS referente
às competências de março, abril e maio de 2020, exceto nos casos
de rescisão do contrato de trabalho.
i) Suspensão de exigências administrativas relativas a saúde e
segurança do trabalho, por exemplo, dispensa de realização dos
exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto
nos exames demissionais.

5. Trabalho em home oﬃce ou teletrabalho
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É aconselhável que as empresas utilizem o home oﬃce ou tele
trabalho, desde que a natureza da atividade assim o permita.
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Esta é mais uma questão relativizada, sendo que o home oﬃce ou
teletrabalho, durante a crise, deverá ser adotado com uma maior
celeridade e sem a necessidade de todas as providências burocráticas que seriam comuns em épocas normais.
Importante salientar que não é todo trabalho remoto que é
enquadrado como teletrabalho. Nessa modalidade, a prestação
de serviço se dá preponderantemente fora das dependências da
empresa, cujas disposições estão previstas no art. 75 da CLT. No
entanto, a MP n. 927 relativizou as disposições contidas no art. 75
da CLT, dispensando o registro prévio da alteração no contrato
individual de trabalho. A alteração para o teletrabalho será notiﬁcada ao empregado com antecedência de, no mínimo, quarenta e
oito horas, por escrito ou por meio eletrônico. A MP também
prevê questões relativas a responsabilidade pelo fornecimento,
aquisição e manutenção dos equipamentos e infraestrutura
necessária para o labor nessa modalidade.
Por outro lado, o home oﬃce é normalmente utilizado por algumas
empresas, sendo que o funcionário trabalha nessa modalidade uma
vez por semana ou como medida emergencial, como no caso de
enchentes, greve no transporte público ou agora como prevenção
contra o Covid-19.

Diante das inúmeras implicações trabalhistas trazidas pela Lei
13.979/20, nossa equipe trabalhista permanecerá à inteira disposição dos senhores para esclarecimentos de dúvidas remanescentes
que porventura existam.
RAIMAR RODRIGUES MACHADO
e-mail: raimar.machado@cabanellos.com.br
celular: (51) 99767.0748
FLAVIA ALEJANDRA FERNÁNDEZ PEREIRA
e-mail: ﬂavia.fernandez@cabanellos.com.br
celular: (51) 99988.6519
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Neste período de incertezas e tendo em vista a política
pública, adotada nos diferentes níveis, União, Estados e
Municípios, a ﬁm de mitigar e frear a propagação do
COVID-19, alguns aspectos, inclusive de matéria
relacionada ao Direito Penal, deverão ser observados.

Aspectos
Criminais

Note-se que na última terça-feira, 17/03/2020, os Ministérios da
Saúde e da Justiça e Segurança Pública deﬁniram os critérios para
situações de quarentena e isolamento compulsório (obrigatório).
Esta portaria, prevê que o descumprimento das medidas estabelecidas acarretará na responsabilização civil, administrativa e penal dos
infratores.
No âmbito criminal os agentes infratores poderão ser responsabilizados criminalmente, de acordo com o art. 268, do Código Penal
(Infração de medida sanitária preventiva: art. 268 - Infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa: Pena - detenção, de um mês a um ano, e
multa. Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço, se o
agente é funcionário da saúde pública ou exerce a proﬁssão de
médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro) ou em alguns casos
com o art. 330, do Código Penal (art. 330 - Desobedecer a ordem
legal de funcionário público: Pena - detenção, de quinze dias a seis
meses, e multa.).
Além disso, outras implicações deverão receber cuidados:
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Médicos devem observar que
são obrigados a comunicar à
autoridade pública responsável acerca de paciente(s) com
doença cuja notiﬁcação seja
obrigatória, como no caso da
COVID-19, sob pena de ser
responsabilizado pelo crime do
art. 269, do Código Penal
(Omissão de notiﬁcação de
doença: art. 269 - Deixar o
médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notiﬁcação é compulsória: Pena detenção, de seis meses a dois
anos, e multa).
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Igualmente, farmácias de manipulação, laboratórios e demais
farmácias devem atentar e cuidar a manipulação e a venda de
determinados produtos, sob pena de infringirem condutas em
detrimento da saúde pública, podendo ocorrer responsabilização
criminal em casos de falsiﬁcação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a ﬁns terapêuticos ou medicinais (art. 273,
do CP), bem como de quem os põe à venda, tem em depósito para
vender ou, de qualquer forma, entregam a consumo produto em tais
condições (art. 276, do CP).

Aos empresários, em geral, deve-se cuidar o aspecto dos crimes
contra a organização do trabalho, em função de que o ordenamento jurídico prevê como crime a conduta de atentar-se contra a
liberdade de trabalho, entendida como constranger alguém,
mediante violência ou grave ameaça, a trabalhar ou não trabalhar
durante certo período ou em determinados dias, ou também a abrir
ou fechar o seu estabelecimento de trabalho, conforme o art. 197,
do CP (Art. 197 - Constranger alguém, mediante violência ou grave
ameaça: I - a exercer ou não exercer arte, ofício, proﬁssão ou indústria, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em
determinados dias: Pena - detenção, de um mês a um ano, e multa,
além da pena correspondente à violência; II - a abrir ou fechar o seu
estabelecimento de trabalho, ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica: Pena - detenção, de três meses a um
ano, e multa, além da pena correspondente à violência).
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Ainda, há de se ter cuidado com os crimes de periclitação da vida e
da saúde, pois o Código Penal estabelece como crime a conduta de
colocar pessoas em perigo de contágio de moléstia grave (Art. 131 Praticar, com o ﬁm de transmitir a outrem moléstia grave de que está
contaminado, ato capaz de produzir o contágio: Pena - reclusão, de
um a quatro anos, e multa), bem como expor a vida ou a saúde de
terceiro(s) a perigo direto e iminente (Art. 132 - Expor a vida ou a
saúde de outrem a perigo direto e iminente: Pena - detenção, de três
meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave. Parágrafo
único. A pena é aumentada de um sexto a um terço se a exposição da
vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer
natureza, em desacordo com as normas legais).
Os gestores de clínicas e hospitais devem atentar ao estabelecido
pelo art. 135-A, do CP, que estabelece como crime o condicionamento de atendimento médico-hospitalar: Art. 135-A. Exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer garantia, bem como o
preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para o atendimento médico-hospitalar emergencial: Pena detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. Parágrafo único. A
pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte.
(Incluído pela Lei nº 12.653, de 2012).

Diante das inúmeras implicações legais, nossa equipe penal corporativa permanecerá à inteira disposição dos senhores para esclarecimentos de dúvidas remanescentes que porventura existam.
MARCELO MACHADO BERTOLUCI
e-mai: marcelo.bertoluci@cabanellos.com.br
Celular: (51) 99961-8351
GUILHERME RODRIGUES ABRÃO
e-mail: guilherme.abrao@cabanellos.com.br
celular: (51) 99915-8433
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Aspectos
Contratuais

Diante das incertezas do momento, é fundamental
registrar que todos os contratos comerciais vigentes e
que possam ter, nas obrigações assumidas, impactos em
decorrência dos efeitos da pandemia, deverão ser objeto
de análise imediata, no sentido de serem avaliadas as
medidas mitigatórias cabíveis quanto às perdas
ﬁnanceiras e econômicas reﬂexas e prováveis.
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CONT

Independentemente da posição ocupada nos diferentes polos contratuais, como credores ou devedores, tomadores ou prestadores
de serviço, sugerimos a adoção de medidas com o intuito de prevenir possíveis situações de desalinhamento, ou mesmo, questionamento, no futuro.

Nesse sentido, recomendamos:
a) que eventuais inadimplementos sejam precedidos de comunicação, seja para ﬁns legais, seja para ﬁns estratégicos- comerciais, com
a descrição dos fatos e dos elementos concretos que prejudicam o
cumprimento dos deveres ou que prejudicam inclusive a manutenção do contrato nas atuais bases.
b) que todos os documentos e informações relacionados aos fatos que
possam culminar no inadimplemento sejam preservados, que todas as
comunicações sejam escritas, no intuído de melhor uso posterior;
c) que a tomada de decisão comercial seja sempre alinhada à análise
jurídica, inclusive para que se antevejam medidas judiciais preventivas, para tutelar direitos e salvaguardar a empresa.
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Sabe-se, que embora o COVID-19 não dê causa direta ao inadimplemento das obrigações contratuais, existirão múltiplos casos particulares em que os reﬂexos da calamidade provocada servirão, por
exemplo, como causa suﬁciente para um inadimplemento fortuito;
para a perda da função do contrato; para a quebra da base objetiva
em que foi ﬁrmado, ou, enﬁm, para a geração de uma onerosidade
excessiva e imprevista.
Portanto, a vida dos contratos das empresas adquire a partir deste
indesejado presente, uma fundamental importância para o futuro.
Contratos serão desfeitos antes do prazo de seu término e sem
que haja culpa ou inadimplemento das partes. Da mesma forma,
em que o equilíbrio dos acordos acabará sendo contestado quando
das hipóteses de altas absolutamente imprevisíveis nos preços das
matérias-primas, sem mencionarmos outras tantas situações possíveis.
O cenário ruim, no entanto, irá ser agravado acaso não tomadas as
medidas para registro de fatos necessários para a preservação dos
direitos envolvidos em todos os instrumentos.
A força maior, alertamos (em especial em vista da forma açodada
como muitas vezes ela é invocada), poderá ser o fundamento relevante para o desfazimento de muitos negócios, mas não servirá,
para ﬁns de afastamento de penalidades, naqueles casos em que os
interessados não se desincumbirem do dever de demonstração
clara da relação de causa e efeito.
Assim, aconselhamos fortemente a todos, através de seus comitês de gestão de crise e de nossa área de consultoria, a realizarmos
um pensar estratégico e comprometido acerca dos contratos em
vigor e que poderão causar prejuízos à preservação das empresas,
seja com o desfazimento, seja com a manutenção em condições não
equitativas.

Seguimos inteiramente à disposição através da nossa equipe de
contratos e societário.
TIAGO BRITTO SPONTON
e-mail: tiago.britto@cabanellos.com.br
celular: (51) 99199-6829
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Aspectos
Tributários

TRIB

Por conta das mudanças impostas pela pandemia do COVID-19,
com empresas atuando com seus colaboradores em regime de
home oﬃce, com recomendações dos órgãos de saúde ao
isolamento, com inúmeros desaﬁos na área de tecnologia para
permitir o acesso remoto e seguro da conexão, se faz necessária
a implementação de medidas em favor dos contribuintes para
contornar as diﬁculdades que repercutem no âmbito tributário.
Algumas iniciativas pontuais foram divulgadas pelo Governo Federal, como a prorrogação dos prazos de recolhimento dos tributos no
âmbito do Simples Nacional (Resolução nº 152/2020), a prorrogação
por 90 dias de alguns atos de exigência do crédito tributário pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (Portarias PGFN nº 7820/2020 e nº
7821/2020), além da simpliﬁcação no despacho aduaneiro de mercadorias importadas destinadas ao combate do COVID-19 (Instrução
normativa nº 1.927, de 17 de março de 2020).
Contudo, tais medidas mostram-se aquém das diﬁculdades experimentadas pelos contribuintes, pois existe notável desaﬁo para se
cumprir com as obrigações acessórias ao Fisco, cujo descumprimento resultará em penalidades elevadas. Ainda, mais grave é a diﬁculdade com o cumprimento da obrigação principal, pois a diminuição da
atividade econômica em diversos setores traz comprometimento ao
ﬂuxo de caixa e na capacidade das empresas em realizarem o recolhimento dos tributos. Situação que será agravada, se considerarmos as
penalidades que decorrem do inadimplemento tributário e a na emissão da certidão tributária positiva.
O contexto extraordinário em que nos encontramos impõe o olhar
sensível dos Entes Federativos à atividade econômica e à manutenção
das empresas e dos empregos, envidando os esforços necessários à sua
manutenção, pois é a partir destas que se tornará possível o retorno da
população ao desenvolvimento das atividades laborais, com o fornecimento dos bens e serviços que usualmente estamos habituados a consumir.
Para todos os esclarecimentos, informações e orientações técnicas, a
nossa equipe tributária está inteiramente à disposição.
DIOGO DE BARROS VIDOR
e-mail: diogo.vidor@cabanellos.com.br
Celular: (51) 98436-5201
LUIZA DIAS TEIXEIRA
e-mail: luiza.teixeira@cabanellos.com.br
celular: (51) 99877-7881
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Considerações
Finais

O momento é grave e de apreensão para todos nós. A prioridade é
o cuidado com a saúde da população.
Por isso, a imperiosa necessidade de estarmos todos engajados
no enfrentamento dessa pandemia, atendendo às determinações
das autoridades públicas, cumprindo rigorosamente os protocolos de higiene e fazendo, cada um de nós, a nossa parte.
O Cabanellos Advocacia, através de seus sócios e de todo o seu
time de colaboradores, continua atuando junto aos seus clientes
e inteiramente à disposição para auxiliar em todas as questões
técnicas e jurídicas que surjam. Recomendamos, sempre, o esclarecimento prévio e a busca de orientação para amparar as decisões que devam ser tomadas.

Reiteramos, por ﬁm, que todos os desdobramentos relevantes,
as publicações legais e os seus impactos, estarão disponíveis no
nosso site www.cabanellos.com.br
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH
e-mail: luizhenrique@cabanellos.com.br
celular: (51) 99963-3737
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