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MOMENTO PEDE CAUTELA E ATENÇÃO DOS
EMPRESÁRIOS PARA RETOMADA DAS ATIVIDADES
Com a flexibilização da quarentena em diversos municípios, as consequências seguem
sendo as previstas nos artigos 132 e 268 do Código Penal, que tratam da desobediência à
determinação legal do poder público de impedir propagação de doença contagiosa e
exposição da vida ou saúde de outrem a perigo iminente.
No entanto, tais delitos passam a ser observados pelas autoridades policias sobre uma
ótica diferente. Ou seja, os estabelecimentos descritos como "não essenciais" que estavam
proibidos de funcionar, ficam autorizados a receber o público desde que observadas as
diretrizes estabelecidas por cada município, tais como número limite de clientes,
proibição de comercialização de certos produtos, restrição do horário de
funcionamento, entre outras.
Em caso de desobediência, diretores, administradores, gerentes e responsáveis pela
implantação das medidas de higiene serão responsabilizados penalmente. Vale lembrar que
essa responsabilidade penal não recai sobre pessoa jurídica, e sim sobre pessoa física. E
como tais artigos se referem a “crimes de perigo abstrato”, não se faz necessário o contágio
de clientes/funcionários para que os infratores sejam responsabilizados.
Por isso, a retomada deve ser cautelosa, com a plena observância dos empresários em
relação às diretrizes estabelecidas pelas normas federais, estaduais e municipais, evitando
assim futuros problemas e a responsabilização pelos crimes mencionados acima.

SETOR SUPERMERCADISTA DEVE ESTAR ATENDO ÀS
ORIENTAÇÕES JURÍDICAS PARA ATENDIMENTO DURANTE A PANDEMIA
Classificados como serviço essencial, os supermercados mantiveram suas atividades
desde o início da pandemia da Covid-19. Porém, estes estabelecimentos tiveram que se
adaptar à nova realidade no que diz respeito aos cuidados para com a saúde e segurança dos
seus clientes e colaboradores. Com base na cartilha elaborada pela APAS (Associação
Paulista de Supermercados) sobre as principais ações voltadas ao consumidor, o Núcleo do
Direito Empresarial da Alvares Advogados destaca abaixo alguns pontos importantes
que merecem atenção:
Constante limpeza dos carrinhos, cestas de compras, máquina de cartão, botões de
cancela de estacionamento, puxadores de refrigeradores, entre outros pontos de contato,
utilizando álcool e papel descartável;
Aprimorar a limpeza dos banheiros e ar-condicionado;
Usar recipientes de coleta de lixo com tampa e pedal;
Com relação ao autosserviço, disponibilizar ao consumidor pias para lavagem das mãos,
luvas descartáveis com recipiente para descarte e álcool em gel;
Conforme Decreto Estadual, o uso de máscara é obrigatório. Os estabelecimentos
comerciais que forem flagrados pela Vigilância Sanitária com a presença de pessoas sem
este tipo de proteção estão sujeitos à multa;
Consumidores do grupo de risco devem ser atendidos de forma diferenciada. Para isto
podem ser adotadas medidas como maior número de caixas preferenciais ou horário
alternativo de atendimento;
É recomendado limitar a entrada de uma pessoa por 12 m² de área de venda e estimular
o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre o público;
Na hipótese de o estabelecimento optar por restringir a quantidade de compra, o Código
de Defesa do Consumidor possibilita que seja condicionado o limite quantitativo de
produtos diante uma justa causa e que o cliente seja informado sobre a limitação;
Ações promocionais podem ser mantidas, mas deve-se evitar aglomerações, sendo
aconselhável suspender a entrega de material impresso e degustações para evitar contágio.
O conteúdo da cartilha está disponível em:
https://www.cartilhacovid.portalapas.com.br/consumidor
O Núcleo do Direito Empresarial da Alvares Advogados ressalta que as medidas
podem variar de acordo com determinações específicas de cada município. Por isso, é
importante que o setor supermercadista busque sempre informações atualizadas e
confiáveis para a devida orientação jurídica.

ALVARES ADVOGADOS
ENTREVISTA
Ao longo dos anos, as relações trabalhistas passaram por várias
transformações, principalmente no que diz respeito à
atualização de leis que regulamentam o emprego da mão de
obra humana. Com os desafios gerados a partir da
pandemia, mais do que nunca foi necessária a adaptação e a
cada dia novas determinações legais surgem. A seguir, a
coordenadora do Núcleo do Direito do Trabalho da
Alvares Advogados, Dra. Flávia Santana de Oliveira, fala
sobre os desafios impostos pelos novos tempos.
Direito em Pauta: A relação empregado/empregador já passou por grandes
transformações históricas. De que forma a Consolidação das Leis do Direito do
Trabalho contribuiu e contribui para que ambos os lados exerçam seus papeis de forma
justa e rentável?
Dra. Flávia Santana: A Consolidação das leis Trabalhistas existe desde 1943 e passou por
Reforma em 2017, com diversas alterações que atualizaram a legislação perante a realidade
vivida pelos brasileiros. Ainda há inúmeros pontos pendentes de nova reforma e
adequação, porém a existência da CLT traz benefícios e regulamentações não apenas aos
empregados, mas também aos empregadores, como uma forma de proteger o empregado e
normatizar as relações de trabalho.
Direito em Pauta: As transformações econômicas têm influenciado as formas de
contratação de funcionários? O que mudou nos últimos anos?
Dra. Flávia Santana: Em nosso País, em razão das constantes crises econômicas e
políticas, além da recessão monetária, a primeira a sentir seus efeitos é a população, razão
pela qual novas formas de sobrevivência do trabalhador passam a surgir, seja pelo
crescimento do trabalho autônomo ou pelo trabalho informal, o que influencia diretamente
nas formas de contratação e torna essencial a mudança constante da legislação trabalhista
a respeito.
Direito em Pauta: Quando uma empresa pensa em contratar hoje, quais são as
principais orientações jurídicas?
Dra. Flávia Santana: As empresas devem analisar a necessidade e a qualificação da mão
de obra para os serviços que serão executados, bem como analisar as formas de
contratação, uma vez que a legislação atual possui algumas possibilidades de contratação,
como o "home office" ou escalas de jornada reduzidas, que poderão beneficiar e
modernizar a atuação da empresa.
Direito em Pauta: Por conta da pandemia da Covid-19, foram feitas muitas alterações
na legislação trabalhista. Até que seja declarado o fim do estado de calamidade pública,
previsto para dezembro de 2020, a quais pontos as empresas devem ficar atentas?
Dra. Flávia Santana: Infelizmente vivemos dias atípicos em relação à pandemia, o que
torna imperioso que as empresas atentem-se ainda mais à entrega e certificação do efetivo
uso de equipamentos de proteção individual (EPI´s) pelos colaboradores, com a finalidade
de protegê-los e também de reduzir as formas de contágio pela sociedade. Em relação à
questão econômica, nossa sugestão é que as empresas mantenham-se atentas às novas
legislações e às alterações constantes que estas têm sofrido em busca do auxílio à economia
e subsistência de empresas e empregados.

CONTRIBUINTE CONSEGUE LIMINAR QUE DIMINUI
O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES A TERCEIROS
Um contribuinte conseguiu no dia 21 de julho, uma liminar para diminuir o pagamento
das contribuições destinadas ao INCRA, SEBRAE, SENAI, SESI, SESC e SENAC, em
razão da posição atual do Superior Tribunal de Justiça.
Estas contribuições atualmente são exigidas pelo fisco tendo como base de cálculo o
valor total do salário contribuição dos empregados. No entanto, a cobrança é ilegal e
arbitrária, já que o cálculo deve ser limitado a apenas vinte salários mínimos, sendo
indevida a cobrança excedente, conforme artigo 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/81.
O contribuinte é patrocinado pelo Escritório Alvares Advogados.

Rua Silvestre de Vasconcelos Calmon, 51, Conj. 1209/1212, Vila Moreira, Guarulhos (SP)

Tel.: +55 (11) 2475-0066
E-mail: sac@alvaresadvogados.com.br
www.alvaresadvogados.com.br
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.

