
Produção e Revisão: Lara & Carvalho Comunicação Estratégica
Design e Diagramação: Jonas Ferraz / Programação: Artur Rosa

Alvares Advogados 2020. Todos os direitos reservados.
Não quer mais receber nossos e-mails? Clique aqui.

Rua Benedito Faustino de Moraes, 141 – 1º andar - Centro – Guarulhos

E-mail: sac@alvaresadvogados.com.br

Tel.: +55 (11) 2475-0066

Nesta edição especial, a Alvares 
Advogados traz uma análise jurídica sobre as 
principais mudanças e novas determinações 
da Justiça que atingem diretamente as áreas 
Tributária, Trabalhista, Penal e do Direito 
Empresarial. Desde o início da pandemia do 
novo coronavírus, os coordenadores de cada 
um desses Núcleos e os gestores do 
Escritório, têm atuado de forma a atualizar e 
orientar seus clientes, parceiros e a sociedade 
em geral, com informações confiáveis que 
auxiliam na tomada de decisões.
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Em razão das medidas de quarentena adotadas por estados e municípios para conter a 
transmissão do coronavírus, alguns empresários estão com dificuldade para quitar todas suas 
obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas, entre outros compromissos. Apesar do 
Governo Federal ter adiado vencimentos de tributos e contribuições previdenciárias, 
impostos como o IRPJ, CSLL, IPI, ICMS e o ISS não foram prorrogados para os 
contribuintes optantes do regime de apuração do lucro real, ou presumido.

“A crise financeira causada pela pandemia afeta todos os 
contribuintes independentemente do porte da empresa. Exigir 
que o empresário arque com todas as despesas mesmo estando 
em queda brusca do seu faturamento é inadmissível, pois a 
consequência inevitável é a inadimplência, o que poderá gerar 
a demissão de empregados ou até a falência”, explica o 
advogado Ricardo Siguematu Santos, coordenador do Núcleo 
do Direito Tributário da Alvares Advogados.

Cientes desses efeitos, alguns juízes concederam ao 
contribuinte a prorrogação de todos os tributos federais e estaduais por 90 dias das 
competências dos meses de março, abril e maio. “A posição dos magistrados não é unânime, 
mas em momentos de crises financeiras não resta outra alternativa ao empresário: ingressar 
com ação judicial para garantir também a postergação de seus tributos”, conclui o advogado.

EDIÇÃO ESPECIAL TRAZ ANÁLISE JURÍDICA
SOBRE MUDANÇAS LEGAIS DURANTE PANDEMIA

NÃO CUMPRIMENTO DE MEDIDAS
PREVENTIVAS É CRIME!

    Quem infringir as determinações governamentais de prevenção à pandemia da Covid-19, 
relacionadas ao isolamento social e à quarentena, estará cometendo crime, conforme 
determina a Portaria Interministerial nº 05 dos Ministérios da Segurança Pública e da 
Saúde, que estabeleceu sanções penais a quem desrespeitar tais medidas. 

    No Estado de São Paulo, em razão da determinação da suspensão de diversas atividades, 
os responsáveis legais por comércios não descritos como “essenciais” no Decreto nº 
64.881 de 22/03/2020 que permanecerem em funcionamento durante este período estarão 
sujeitos à pena do artigo 268 do Código Penal - infração de medida sanitária preventiva -, 
que pode variar de um mês a um ano de detenção. 

   “No caso de flagrante, o infrator será conduzido à delegacia, onde se comprometerá a 
comparecer a todos os atos judiciais a que for intimado”, 
explica o advogado Renato Novais, coordenador do núcleo 
do Direito Penal da Alvares Advogados.

   Em relação ao isolamento, caso a pessoa contaminada 
ignore ordem médica para se isolar, a partir de exame que 
comprove o risco de transmissão do vírus, estará também 
sujeita às penas dos artigos 268 do Código Penal, sem 
prejuízo da responsabilização por crime de desobediência.

    

O Governo Federal editou Medidas Provisórias que alteraram temporariamente 
algumas regras trabalhistas, por conta da pandemia da Covid-19 e seus efeitos sobre 
empregado e empregador. São elas:

MP 927: Empregado e empregador podem fazer acordo individual por escrito para 
garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais 
instrumentos normativos, legais e negociais, respeitados os limites estabelecidos na 
Constituição Federal. 

- Permite o teletrabalho; antecipação de férias individuais; concessão de férias 
coletivas; aproveitamento e antecipação de feriados; banco de horas; suspensão de 
exigências administrativas em segurança e saúde no trabalho e o diferimento do 
recolhimento do FGTS. 

- Dispõe sobre a jornada de trabalho para os estabelecimentos de saúde. Estabelece que 
os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados acidente de trabalho, 
exceto mediante comprovação da existência de relação entre o trabalho efetuado e a doença 
adquirida.

- Permite a prorrogação de acordos e convenções coletivos vencidos ou vincendos, no 
prazo de cento e oitenta dias, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória. 
Estabelece que Auditores Fiscais do Trabalho do Ministério da Economia atuarão de 
maneira orientadora.

MP 936: Instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, 
com objetivos 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. 

Define como medidas do programa: o pagamento de Benefício Emergencial de 
Preservação do Emprego e da Renda; redução proporcional de jornada de trabalho e de 
salários e a suspensão temporária do contrato de trabalho por meio de acordo escrito 
individual. 

- Reconhece a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o Benefício 
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, em decorrência da redução da 
jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. 

- Prevê que as medidas de redução de jornada de trabalho e de salário ou de suspensão 
temporária de contrato de trabalho poderão ser acertadas por meio de negociação coletiva 
para empregados com salários entre R$ 3.200,00 a R$ 12.000,00. Estabelece as hipóteses 
em que as medidas do programa serão implementadas por meio de acordo individual ou de 
negociação coletiva.

“Mesmo sem legislação específica, é de suma 
importância que as empresas estejam atentas e sigam as 
instruções das autoridades de saúde e do governo sobre o 
assunto. Essa é uma questão que está evoluindo de forma 
muito rápida e novos desdobramentos e orientações podem 
surgir diariamente”, orienta a advogada Flávia Santana, 
coordenadora do núcleo do Direito do Trabalho da Alvares 
Advogados.

Continue lendo sobre outras Medidas Provisórias no nosso site.

FIQUE POR DENTRO DAS PRINCIPAIS ALTERAÇÕES
NOS CONTRATOS DE TRABALHO

PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO DE TRIBUTOS PARA
AMENIZAR IMPACTOS DA CRISE FINANCEIRA

DIREITO TRIBUTÁRIO

Além dos cuidados com a saúde, o isolamento social e o fechamento compulsório do 
comércio, hotéis, eventos e outras atividades trazem outros tipos de preocupações. Uma delas 
é a incerteza sobre os contratos e negócios jurídicos firmados entre particulares.

Alguns projetos de lei estão em trâmite e visam nortear as decisões judiciais, uniformizar 
a jurisprudência e ainda, evitar o não cumprimento do contrato ou sua rescisão, durante o 
período de quarentena em razão da pandemia.

Enquanto não há aprovação destes projetos para a 
uniformização de procedimentos, a palavra de ordem é 
CONCILIAÇÃO. “Para este cenário incerto, o esforço 
conjunto das partes é a melhor solução”, orienta a 
coordenadora do Núcleo do Direito Empresarial da Alvares 
Advogados, Dra. Carolina Zenatti de Oliveira. Ela ressalta que 
qualquer ajuste deve ser documentado por meio de aditivo 
contratual ou minuta de acordo extrajudicial.

Para casos que demandam solução imediata ou sem consenso entre as partes, o Direito 
Privado possui soluções excepcionais para períodos de crise generalizada. Entre elas: 
alegação de caso fortuito ou força maior, teoria da imprevisão e alegação de onerosidade 
excessiva.

DIREITO EMPRESARIAL

OS REFLEXOS DA PANDEMIA NOS CONTRATOS PRIVADOS

DIREITO PENAL

DIREITO DO TRABALHO

AINDA TEM ALGUMA DÚVIDA? 

Acesse nosso site e fique por dentro das principais
questões jurídicas relacionadas à pandemia da Covid-19.


