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Bancário
O Banco Central do Brasil definiu novas 

regras que permitem que as instituições 

financeiras renegociem dívidas e 

forneçam crédito de maneira mais 

flexível

Os maiores bancos do país anunciaram 

que estão dispostos a prorrogar o 

vencimento de dívidas de micro e 

pequenas empresas por até 60 dias
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O Banco Central do Brasil publicou, esta semana, duas resoluções do 

Conselho Monetário Nacional que têm como objetivo diminuir os 

impactos da Covid-19 na economia.

Ambas as medidas dizem respeito à reestruturação das operações de 

crédito realizadas pelas instituições financeiras. São, portanto, 

providências voltadas diretamente a essas instituições, mas que visam 

repercutir na possibilidade de renegociação de dívidas com credores.  

Como regra, todas as instituições devem manter uma estrutura 

extremamente regulamentada para o gerenciamento de risco dos 

seus ativos: todas as operações de crédito que o banco realiza ou 

pretende realizar submetem-se a critérios para classificação do risco 

(financeiro, relacionado à inadimplência). E, quanto mais operações 

“arriscadas” o banco realiza, mais caixa ele deve ter provisionado – 

consequentemente, menos crédito disponível.
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Com a Resolução nº 4782, publicada no dia 16, alguns desses critérios 

foram flexibilizados para a reestruturação de operações de créditos a 

serem realizadas até o dia 30 de setembro de 2020.

A Resolução 4793 relaciona-se com a primeira, ao passo que flexibiliza 

as regras de conservação de capital dos bancos para ampliar sua 

capacidade de utilização, com o intuito de prover melhores condições 

para a realização dessas renegociações e manter o fluxo de crédito.  

Paralelamente, a Federação Brasileira dos Bancos (FEBRABAN) 

anunciou que seus cinco maiores associados – Banco do Brasil, 

Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander – se comprometeram a 

atender pedidos de prorrogação do vencimento de dívidas de micro e 

pequenas empresas por até 60 dias.
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Vale ressaltar que a prorrogação das dívidas não é automática e só 

vale para contratos vigentes em dia e limitados aos valores já 

utilizados. Os clientes interessados deverão entrar em contato com as 

instituições, por meio de seu gerente ou canais eletrônicos (não é 

necessário comparecer a uma agência presencialmente) para a 

renegociação do prazo. 
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Tributário
O governo, nos âmbitos federal, 

estadual e municipal, vem soltando uma 

série de medidas para mitigar os 

prejuízos que as empresas certamente 

sofrerão nestes tempos incertos de 

pandemia.
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O que temos até agora (considerando que nas últimas 24 horas 

muita coisa mudou)?

Tributário

Tributos Federais (cobrados pela União) – a Procuradoria 

Geral da Fazenda Nacional (PGFN) comunicou ações 

autorizadas pelo Ministério da Economia, com base na 

Medida Provisória 899/19 (mais conhecida como MP do 

Contribuinte Legal).

Referem-se à suspensão (e não ao cancelamento), por 90 dias, de 

prazos e/ou das seguintes práticas: instauração de novos 

procedimentos de cobrança; encaminhamento de certidões de dívida 

ativa (CDAs) aos cartórios de protesto; instauração de procedimentos 

de exclusão de parcelamentos que estiverem em atraso; apresentação 

de defesas administrativas nos procedimentos de cobrança.
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Além disso, a PGFN vai disponibilizar condições facilitadas para 

renegociação de dívidas – dentre elas, a redução da entrada, para até 

1% do valor do débito, e adiamento do prazo de pagamento das 

demais parcelas, por 90 dias. (fonte: http://bit.ly/2U3YvUK)

02. Ainda quanto aos tributos federais, mas mais precisamente 

às empresas optantes pelo Simples Nacional, as medidas 

são: 

Prorrogação do período de pagamento – período de apuração Março 

de 2020, com vencimento original em 20 de Abril de 2020, passa a 

vencer em 20 de outubro de 2020; para o período de apuração Abril 

de 2020, o prazo de vencimento passa a ser 20 de novembro de 2020; 

para o período de apuração Maio de 2020, o vencimento passar a ser 

21 de dezembro de 2020 (fonte Resolução CGSN n.º 152, de 18/03/2020).

http://bit.ly/2U3YvUK
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Atenção: o vencimento dos tributos federais do DAS referentes ao 

período de apuração Fevereiro de 2020 continua com a data de 

vencimento mantida (isso é: neste mês, as empresas optantes do 

Simples devem fazer o pagamento normalmente)

Tributário

As contribuições do Sistema S, por sua vez, serão reduzidas 

pela metade.

04. Tributo municipal/Simples Nacional – em Maringá, houve a 

divulgação oficial de que a parcela municipal do Simples 

Nacional (ISS) também poderá ser paga com diferimento de 

90 dias. (fonte: http://bit.ly/3b2alEC)

O ato normativo específico acerca do assunto ainda não foi publicado. 

Sendo assim, alertamos que podem existir alterações/acréscimos às 

medidas.

http://bit.ly/3b2alEC
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05. Também no âmbito municipal (Maringá), estão suspensos, 

pelo prazo de 30 dias, os prazos dos processos 

administrativos, incluídos os de defesa, de recursos e de 

sustentação oral. Não estão abrangidos nesta regra os 

prazos relacionados às áreas de saúde pública, do meio 

ambiente e de segurança.
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Contratos
Pandemia pode ser motivo de revisão e 

até de término de contratos, mas alguns 

fatores precisam ser analisados.

Questões como o tipo do contrato, a 

correlação com a pandemia, a 

preexistência de descumprimento, a 

redação das cláusulas, precisam ser 

olhados antes da decisão
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Uma pandemia como o Covid-19 pode trazer impactos também a 

contratos privados, pois pode caracterizar situações que tecnicamente 

recebem nomes como força maior, caso fortuito, onerosidade 

excessiva e material adverse change (cláusula MAC, muito aplicada 

em negociações de M&A).

Essas figuras jurídicas servem para solucionar situações de 

desequilíbrio contratual e de impossibilidade de cumprimento de 

obrigações causadas por acontecimentos imprevistos ou, ainda que 

previsíveis, totalmente inevitáveis e irresistíveis pelas partes 

contratantes.  

Por isso, a pandemia, seguida das medidas restritivas que vêm sendo 

tomadas pelas autoridades, pode, sim, caracterizar motivo tanto para 

encerrar (tecnicamente, resolver), quanto para revisar e renegociar 

contratos privados.
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Nesse sentido, existem uma série de regras jurídicas a respeito do 

assunto. Só no Código Civil, por exemplo, existem dez menções ao 

caso fortuito.

Mas isso quer dizer que podemos, todos, sair por aí descumprindo o 

que foi contratado? Evidentemente que não.

Neste vórtice de acontecimentos, as decisões precisam ser tomadas 

muito rapidamente. Sabemos disso. Mas recomendamos que, 

principalmente em contratos mais complexos, de maior valor 

envolvido, analise-se cada situação em concreto. Afinal, se as partes 

não chegarem a renegociação, a última palavra sobre se, naquele caso 

específico, caracterizou-se uma causa de término contratual, ou uma 

justificativa de descumprimento, será do Poder Judiciário. E a decisão 

pode implicar a incidência de penalidades contratuais e condenações 

a indenizações relevantes.
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Para ilustrar, a pandemia de Covid-19 provavelmente vai caracterizar 

material adverse change em uma negociação de M&A que envolva o 

mercado de aviação, de turismo ou de eventos; mas possivelmente 

não trará impactos tão profundos em um contrato na área imobiliária, 

por exemplo.

Há muitos fatores que devem ser ponderados, como por exemplo:

É um contrato em que as obrigações se estendem no 

tempo? Porque, se não for, já não há caracterização de 

onerosidade excessiva

01.

Alguma das partes já estava em atraso? Porque, em muitos 

casos, quem já está em atraso responde por danos 

inclusive derivados de fortuitos

02.
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Há cláusula que dispõe sobre casos fortuitos ou de força 

maior no contrato? Porque vários contratos estipulam 

regras para configuração desse tipo de situação, excluem 

determinadas situações e, ainda, alocam para uma parte 

ou para outra alguns riscos, inclusive de eventos como 

esse.

03.

É uma relação de consumo, em que se aplica o Código de 

Defesa do Consumidor? Porque a alegação de caso fortuito 

ou de força maior por fornecedores não é muito aceita em 

contratos desse tipo; há entendimento de que o fornecedor 

é que responde pelo risco do fortuito.

04.
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A recomendação, portanto, é de diálogo entre as partes que, 

orientadas pelo bom-senso, devem tentar renegociar contratos que 

tenham se tornado desequilibrados, ou mesmo distratar negócios que 

se tornaram impossíveis.

Lembrando que, na medida do possível, é importante formalizar essas 

renegociações e distratos; nos mais simples, dada a emergência, 

talvez bastem e-mails e conversas salvas de WhatsApp; nos mais 

complexos e de alto valor agregado, recomendamos vivamente a 

elaboração de documentos escritos.
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Trabalhista
O Governo encaminhou ao Congresso, 

em 18.03.2020, uma medida que 

permitirá às empresas a redução de até 

50% da jornada e dos salários dos 

empregados.

Priorize a saúde do seu empregado, 

adote a política de home office e o 

banco de horas. Não deu tempo de 

elaborar acordo escrito e aditivo 

contratual?  Estabeleça as regras via 

e-mail ou whatsapp, e depois formalize 

via contrato.
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Com a expansão do vírus CODIV-19 políticas de prevenção estão sendo 

determinadas pelo Governo para preservação da saúde da população.

O Ministério Público do Trabalho publicou a nota técnica 03/2020 com 

recomendações às empresas para o fim de evitar o contágio entre 

trabalhadores, dentre as recomendações estão:

Isolamento de trabalhadores 

em caso de infecção, com 

apoio médico;

01. 02.
Flexibilidade da jornada 

para o fim de evitar o uso do 

transporte coletivo em 

horários de pico;
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Flexibilizar os horários de 

trabalho para os 

empregados que sejam os 

únicos responsáveis por 

crianças, adolescentes, 

idosos e pessoas com 

deficiência;

03. 04.
Adoção de banco de horas, 

antecipação de férias, ou 

licença remunerada para 

gestantes, diabéticos, 

hipertensos, pessoas com 

doenças respiratórias, idosos 

ou pessoas com deficiência;

Proibir a circulação de 

pessoas dos grupos de risco 

no ambiente de trabalho;

05.

Como fazer, então, para adotar as medidas recomendadas e preservar 

não só a saúde dos trabalhadores, como também a saúde financeira 

da empresa?
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Abaixo listamos algumas ações que podem ser adotadas:

Férias Coletivas

Para fins de contenção da expansão do vírus, em casos de empresas 

que possuam grande aglomeração de pessoas, o empregador pode 

optar por conceder férias coletivas aos empregados, por até 30 dias.

A CLT determina que os empregados devem ser comunicados do 

gozo das férias com 30 dias de antecedência, e o Ministério do 

Trabalho e os Sindicatos com 15 dias. 

Por óbvio, na situação atual, em que a concessão de férias coletivas 

visa evitar o contágio e a preservação da saúde das pessoas, 

entende-se que a referida comunicação pode ser realizada após o 

início da concessão.
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Home Office

Já em relação ao pagamento, que deve ser em até 02 dias antes do 

início do período, também entende-se pela possibilidade de 

adiamento ou parcelamento, haja vista a situação emergencial, e a 

necessidade de preservação da saúde das pessoas.

Para as empresas que possuam atividades compatíveis com o 

trabalho remoto, a adoção dessa modalidade pode ser a solução para 

evitar o contato com outras pessoas e, assim, evitar o contágio. 

A legislação determina que para a adoção dessa modalidade de 

trabalho se faz necessária a elaboração de um contrato, ou aditivo 

contratual, com a disposição das regras da prestação de serviço.

Mais uma vez, considerando a situação emergencial em que a 

sociedade se encontra, é possível a adoção da referida modalidade 

com posterior regulamentação.
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Banco de Horas

Para as empresas que possuam atividades incompatíveis com a 

adoção da política do home office, uma alternativa é a adoção de 

banco de horas. 

Dispensa-se os trabalhadores e contabiliza-se as horas não 

trabalhadas, que posteriormente poderão ser prestadas, em número 

não superior a 02 horas diárias. 

A modalidade também exige acordo individual ou coletivo.
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Redução de salário com a respectiva redução 

de jornada

Outra possibilidade é a redução da jornada de trabalho, com a 

redução proporcional de salário. 

Inclusive, o Governo encaminhou ao Congresso, em 18.03.2020, uma 

medida que permitirá às empresas a redução de até 50% da jornada e 

dos salários dos empregados. 

A modalidade exigirá negociação individual com o empregado, e 

deverá observar o piso salarial correspondente ao salário mínimo. 
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Adoção de um plano de demissão voluntária

Com a evolução da crise econômica, e possível redução da produção e 

serviços, as empresas podem adotar um plano de demissão 

voluntária, por meio de acordo coletivo, ou ainda, por meio de acordo 

entre empregado e empregador, reduzindo os custos com rescisões 

de contratos de trabalho mais longos.

Mas e se, mesmo adotando todas essas medidas, ocorrer o contágio 

na sua empresa, como proceder?

O empregado infectado pelo vírus vai se submeter às mesmas regras 

aplicáveis aos trabalhadores doentes por outro tipo de enfermidade. 

Trabalhador Infectado
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Isto quer dizer que após a confirmação da doença (exames médicos) o 

empregador deverá custear os primeiros quinze dias e a previdência o 

restante, por meio do benefício previdenciário (auxílio doença).

Nesse caso, o afastamento não se confunde com a quarentena 

(afastamento compulsório para evitar o contágio), mas com a licença 

médica, que acarreta a interrupção do contrato de trabalho pelos 

primeiros 15 dias e suspensão pelo período posterior.

Atenção, se o empregador não tiver tomado as medidas 

recomendadas para a contenção do contágio, e for comprovado que 

ele o ocorreu no ambiente laboral, a doença pode ser equiparada a 

acidente de trabalho, ensejando a responsabilidade do empregador.
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A responsabilidade do empregado pode ser afastada, contudo, pela 

utilização de medidas de precaução, como higiene constante do local 

de trabalho, máscaras, luvas, álcool gel etc. 

Por isso, devem ser adotadas todas as ordens para cumprimento das 

medidas de segurança e de higiene, as quais devem ser 

documentadas para evitar futura alegação de responsabilidade 

patronal pelo contágio, aplicando-se as devidas punições para aqueles 

que descumprirem o que for determinado pela empresa.
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Proteção de 
Dados 
Pessoais
A intensificação dos debates e medidas 

relacionadas ao COVID-19 (Coronavírus) 

traz, consigo, uma enorme gama de 

discussões atinentes a diversas áreas do 

direito, dentre as quais o direito digital e 

a proteção de dados pessoais, 

especialmente no âmbito 

comercial/empresarial.
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A intensificação dos debates e medidas relacionadas ao COVID-19 

(Coronavírus) traz, consigo, uma enorme gama de discussões 

atinentes a diversas áreas do direito, dentre as quais o direito digital e 

a proteção de dados pessoais, especialmente no âmbito 

comercial/empresarial.

De fato, muitas dúvidas surgem ao se colocar na balança a 

privacidade e segurança dos dados sob responsabilidade de uma 

determinada empresa e a preocupação com a saúde pública e 

particular de funcionários e clientes que frequentam suas 

dependências.

Diante disso, seguem abaixo algumas orientações acerca das 

principais questões relacionadas à proteção de dados pessoais e 

dados pessoais sensíveis decorrentes dos avanços do Coronavírus.
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Quanto à coleta de dados pessoais sensíveis 

relacionados à saúde de colaboradores e 

visitantes

O momento atual possibilita que seja feita coleta de dados acerca do 

estado de saúde de colaboradores e visitantes que possam estar 

infectados ou apresentando os sintomas relacionados ao Coronavírus, 

desde que com a finalidade estrita de verificar e garantir a saúde e 

incolumidade no ambiente.

Isto se justifica na medida em que é direito e dever da empresa 

manter a salubridade, segurança e incolumidade física do ambiente 

de trabalhos e todos os que o frequentam ou visitam, podendo a 

empresa adotar medidas de segurança que visem à prevenção ou à 

redução de riscos – inclusive o impedimento da entrada de pessoas 

que apresentem sintomas do Coronavírus.
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Portanto, é possível que seja feita tal investigação para se manter um 

ambiente seguro dentro do estabelecimento, desde que, é claro, 

sejam observados os princípios da finalidade e adequação, 

respeitando-se a intimidade do titular dos dados.

Recomenda-se, ainda, que as abordagens sejam conduzidas por 

profissionais da área da saúde ou, não sendo possível, pelo 

representante do departamento de Recursos Humanos, bem como 

que os dados coletados sejam tratados com atenção especial, de 

forma segura.
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Quanto à divulgação de dados pessoais 

sensíveis relacionados à saúde de 

colaboradores e visitantes

Caso, por meio das investigações realizadas, se descubra que um dos 

funcionários ou visitantes apresenta os sintomas característicos do 

Coronavírus, os dados coletados deverão ser compartilhados com as 

Autoridades Sanitárias competentes (como a ANVISA e a Secretaria de 

Saúde do Município), conforme disposição do art. 5º da Lei nº 

13.979/2020, que dispõe sobre medidas específicas visando ao 

combate e prevenção ao COVID-19.

Além disso, caso seja solicitado, os dados podem ser compartilhados 

com o hospital que esteja, comprovadamente, responsável pelos 

cuidados do paciente com suspeita de COVID-19.
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Recomenda-se, contudo, que todo esse processo de coleta e 

compartilhamento seja documentado de forma robusta, para 

resguardar a empresa de eventuais alegações de violação de 

privacidade ou quebra de sigilo médico.

Quanto ao armazenamento de dados pessoais 

sensíveis relacionados à saúde de 

colaboradores e visitantes

Os dados coletados devem ser armazenados de forma segura e 

privada, respeitando a privacidade e intimidade dos titulares de dados 

e, como visto, só devem ser compartilhados em casos específicos, seja 

com a notificação obrigatória às autoridades competentes ou 

mediante requerimento expresso do hospital inequivocamente 

responsável pelo tratamento do paciente
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Estes dados devem ser armazenados enquanto perdurar a situação de 

emergência de saúde pública no país, recomendando-se o 

acompanhamento próximo das orientações divulgadas por órgãos 

oficiais do governo e autoridades competentes.

Caso, eventualmente, o estado de alerta permaneça até o início da 

vigência da Lei Geral de Proteção de Dados, em agosto de 2020, 

recomenda-se também o acompanhamento das orientações 

proferidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados acerca do 

armazenamento e eliminação dessa base de dados.



contato@moreirasuzuki.com.brwww.moreirasuzuki.com.br

@moreirasuzuki

/moreirasuzuki

/moreirasuzuki

|44| 3024-5400

Rua Cariovaldo Ferreira, 871

Zona 08, Maringá, Paraná


