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SEGUNDA ONDA DA COVID-19 AINDA REQUER
ATENÇÃO E CUIDADOS JURÍDICOS
Em virtude do atual cenário causado pela pandemia da Covid-19, que instaurou uma crise na
saúde e economia dos brasileiros, as precauções também na esfera jurídica intensificam-se
nesta segunda fase pandêmica.
O Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação n° 91/2021 em 15 de março de 2021,
que trata sobre medidas adicionais no que se refere ao coronavírus e suas variantes, descobertas
recentemente.
Essa recomendação assegura o controle judicial das prisões por meio de audiências de
custódia; substituição de prisões para gestantes, pais, mães e responsáveis, bem como pessoas
com deficiência e indígenas e realização de audiências por videoconferência. Também dá outras
providências para que juízes e servidores públicos zelem pela implementação do plano de
contingência e de vacinação, além do monitoramento daqueles infectados e reinfectados pelo
vírus.

Esfera Cível

No âmbito cível, continua sendo recomendada a colocação em prisão domiciliar dos
devedores de pensão alimentícia, visando a diminuição dos riscos epidemiológicos.
Os contratos de locação também foram afetados desde o início da pandemia. Comércios
tidos como não essenciais foram impedidos de exercer suas atividades, iniciando assim uma
disparada no pedido de renegociação do pagamento de aluguel pelos locatários, sendo admitida
pelos Tribunais de Justiça a possibilidade da redução no aluguel neste período, ante ao cenário
imprevisível e extraordinário que afeta a relação contratual (artigo 393 Código Civil), bem
como, ser este um motivo de força maior capaz de possibilitar a redução do pagamento.
O entendimento vem sendo mantido nesta segunda fase, para não prestigiar apenas uma das
partes da relação contratual (locador), gerando onerosidade excessiva à outra (locatário), uma
vez que todos sofrem os efeitos da pandemia, além da incerteza e instabilidade quanto ao seu
fim e a retomada da vida normal.

ALVARES ADVOGADOS TRAZ BOAS NOTÍCIAS!
DIREITO GARANTIDO DE FUNCIONAMENTO
Vivemos tempos difíceis em virtude da Covid-19 e desde o início da pandemia a Alvares
Advogados defende o equilíbrio entre saúde e economia. Nesse aspecto, em analogia à
legislação vigente, somos combatentes quanto à violação de direitos. Abaixo, o resultado obtido
em março último, e firmado nos termos da lei: o reconhecimento da essencialidade de atividade
comercial.

PIS E COFINS NÃO COMPÕEM FATURAMENTO DO CONTRIBUINTE
O Douto Juiz Federal da 21ª Vara Cível Federal de São Paulo concedeu a segurança para que
o contribuinte exclua da base de cálculo do PIS e da COFINS as próprias contribuições.
Também declarou a possibilidade de ser realizada a compensação do pagamento indevido do
período de 5 anos anteriores à distribuição da ação.
De acordo com o magistrado, o PIS e a COFINS não compõem o faturamento do
Contribuinte, pois os referidos tributos não são destinados ao seu patrimônio. Trata-se apenas
de valores que transitam na contabilidade e que são integralmente destinados ao ente tributante.
A respeitável sentença é uma conquista para os contribuintes, pois demonstra que os
Magistrados estão revendo a antiga posição sobre a constitucionalidade da inclusão do PIS e da
COFINS em suas próprias bases de cálculos.

SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO

Por Dra. Ivana Moura Barros – Núcleo do Direito do Trabalho da Alvares Advogados

As medidas de saúde e segurança no trabalho dizem respeito a uma série de normas e
procedimentos que buscam prevenir acidentes e doenças ocupacionais, dentro do ambiente
laboral, tais como: doenças ocupacionais, violência, assédio moral e sexual, acidentes de
trabalho e assuntos relacionados.
A saúde e a segurança do trabalho são alguns dos focos de atuação da Justiça do Trabalho,
especialmente por meio do Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho
(Trabalho Seguro).
Nesse contexto, o direito à saúde e à segurança no trabalho aparece no rol de direitos sociais
da Constituição da República e disciplinado na CLT, cabendo às empresas a obrigação de
cumprir e fazer cumprir as normas de segurança do trabalho e de instruir os empregados sobre
as precauções para evitar acidentes. Também é obrigatório à empresa fornecer equipamentos
de proteção individual (EPIs) adequados ao risco e em perfeito estado de funcionamento. Aos
empregados, cabe observar as normas de segurança.
O Brasil, desde 2012, já teve mais de 5,4 milhões de notificações de acidentes de
trabalhadores, o que representa uma notificação a cada 49 segundos. Mais de 19 mil desses
acidentes resultaram em morte.
O setor econômico com mais notificações foi o de atendimento hospitalar, com 52,1 mil
notificações. O comércio varejista de mercadorias em geral e a administração pública aparecem
em seguida.
Cortes, laceração, ferida contusa e punctura são 21% das lesões mais frequentes. As partes
do corpo mais atingidas são as mãos (24%), e 15% das notificações têm como agentes
causadores máquinas e equipamentos, seguidos por agentes químicos (14%). Por fim, um
recorte por gênero mostra que os homens são os que mais se acidentam, com mais de 3 milhões
de notificações (68% dos casos).
Apesar de ser matéria de grande discussão, temos ainda que o Ministério Público do
Trabalho emitiu nota técnica (Nota Técnica GT Covid-19 20/20) que classifica a Covid-19
como doença ocupacional e recomenda às empresas a emissão de Comunicação de Acidente de
Trabalho (CAT) para funcionários que contraírem o vírus ou casos considerados suspeitos,
quando estes laboram em contato direto com a moléstia pandêmica.
O assunto do direito à saúde e à segurança no trabalho é de extrema relevância, pois é tema
de 19 convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), com destaque para a
Convenção 155, sobre segurança e saúde dos trabalhadores, com aplicação a todas as áreas de
atividade econômica, o documento entende “saúde” de maneira ampla, que abrange a ausência
de doenças e os elementos físicos e mentais que afetam a saúde e estão diretamente
relacionados com a segurança do trabalho.
Há ainda 37 Normas Regulamentadoras (NR) da Secretaria de Trabalho do Ministério da
Economia que detalham a aplicação das disposições da CLT sobre medidas preventivas de
medicina do trabalho, edificações, iluminação, conforto térmico, instalações elétricas,
armazenagem de materiais, atividades periculosas e insalubres, etc.
Fonte: https://www.tst.jus.br/saude-e-seguranca-do-trabalho
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