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INTRODUÇÃO

Uma vez declarada, pela Organização Mundial de Saúde – OMS, a 
existência de pandemia causada pela disseminação do contágio do 
novo coronavírus – doença provocada pelo COVID-19, já são notadas as 
mudanças na dinâmica social: pessoas isoladas em quarentena, e as ruas 
do mundo inteiro começam a se esvaziar - assim como as prateleiras de 
supermercados e farmácias.

Para além do impacto que, imediatamente, é sentido na gestão da 
saúde pública, o novo coronavírus prolonga seus efeitos também para a 
economia.  E, ao passo que são sugeridas mudanças de comportamento 
que visam à prevenção do contágio, o Ministério da Economia divulga a 
adoção de medidas emergenciais para garantir a manutenção de setores 
da economia mais fragilizados.

Nessa segunda-feira, 16 de março, foi divulgado que R$ 147,3 bilhões serão 
utilizados para o combate à pandemia no Brasil. Do montante investido, 
R$ 83,4 bilhões serão destinados às fatias mais vulneráveis da população 
brasileira. Significa dizer que o Governo Federal tem entendido que, para 
além do cuidado (indispensável) com os brasileiros, é preciso cuidar da 
saúde das empresas. 

Nessa esteira, a Federação Brasileira de Bancos – Febraban anunciou, na 
mesma data, que Itaú Unibanco, Santander, Banco do Brasil, Bradesco e 
Caixa Econômica Federal prorrogarão, pelo prazo de 60 dias, o vencimento 
de algumas dívidas. 

É, diante desse cenário, que o Direito precisa começar a dar respostas. 
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CONTRATOS

Não são estranhas ao Direito as disposições que regulam hipóteses em 
que os contratos não podem ser cumpridos em face de situações alheias 
à vontade das partes. Em face da declarada pandemia do COVID-19, é 
possível que as empresas se vejam impossibilitadas de cumprir obrigações 
estabelecidas por meio de contrato. 

O ordenamento jurídico brasileiro já prevê as hipóteses em que pode 
haver exclusão de responsabilidade quando verificados os institutos do 
caso fortuito e da força maior – sendo certo que não existem definições 
estáticas de tais hipóteses, estando submetidas à conformação casuística. 
Disso decorre que a alegação de que a pandemia gerou incapacidade de 
adimplemento das obrigações contratuais – configurando, portanto, caso 
fortuito ou força maior – precisa ser apreciada à luz do caso concreto, 
não havendo que se pronunciar pela subsunção imediata da hipótese à 
autorização legal. É dizer: a ocorrência da pandemia do coronavírus não 
pode ser considerada, automaticamente, evento de caso fortuito ou força 
maior que justifique o inadimplemento dos deveres contratuais, devendo 
ser analisada caso a caso.

Para além do caso fortuito e da força maior, a imposição das condições do 
COVID-19 pode se transmutar em declaração de onerosidade excessiva 
para uma das partes do contrato. Para tais casos, é inevitável que sejam 
demonstradas as impossibilidades fáticas do adimplemento contratual – 
de que pode decorrer a necessidade de apreciação judicial da matéria. 

No entanto, talvez como consequência da raridade dos eventos de 
pandemia, o Judiciário brasileiro não possui entendimento consolidado 
acerca de sua existência ter ou não o condão de amparar o descumprimento 
de obrigações contratuais. Como solução para o impasse, é possível que 
as partes, de comum acordo, celebrem termos aditivos aos contratos 
regulando, justamente, a gestão das responsabilidades diante do presente 
cenário. Para celebração de tal instrumento, é indispensável a assessoria 
técnica de advogados contratualistas – apesar de a crise do coronavírus 
apresentar contornos inéditos, o desenho jurídico necessita do olhar do 
profissional especialista do direito contratual. 

Fabiana Nunes Costa | fn@martorelli.com.br 
Nathalia de Biase | ndb@martorelli.com.br 
Maria Eduarda da Fonte | mev@martorelli.com.br
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M&A 
(COMPRA E VENDA DE EMPRESAS)

Com relação às operações de M&A (mergers and acquisitions), é necessário 
que se pensem em soluções para além da celebração de termos aditivos 
aos contratos para regular os efeitos da pandemia. Isso porque operações 
ora em curso podem assistir a mudanças sociais e econômicas que se 
desenham entre a assinatura e o fechamento. 

Nesse cenário, é importante que sejam detidamente analisadas as 
chamadas cláusulas MAC/MAE (material adverse clause/material adverse 
effect). Tais cláusulas destinam-se a regular as situações adversas 
que ocorrem entre o signing e o closing da operação. É possível, por 
exemplo, instituir disposição segundo a qual se a situação de contágio do 
coronavírus se agravar a tal ponto que o negócio se torne desvantajoso, 
as partes podem desfazer a operação sem a imposição de penalidades. 
Evidentemente, cláusulas dessa natureza deverão ser fortemente 
negociadas, notadamente porque o mundo enfrenta cenário em que há 
pouca previsibilidade. 

Outro ponto relevante para as operações de M&A é a força das garantias. É 
natural que, diante do quadro que se desenha, as partes exijam garantias 
adicionais para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais – 
especialmente no que diz respeito às contingências. Nessa toada, deve ser 
ponto de atenção (e, inclusive, de revisão) os contratos de seguros, para 
que estes sejam capazes de fazer frente às garantias que se pretendem.

Fabiana Nunes Costa | fn@martorelli.com.br 
Marcelle Penha | mvp@martorelli.com.br 
Lara Santos | lbas@martorelli.com.br
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CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão 
na prestação de serviços públicos (“Lei de Concessões”), define a 
concessão de tais serviços como uma delegação de sua prestação, pelo 
poder concedente, à pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu 
desempenho, por sua conta e risco.

 No entanto, é possível que um evento – como a pandemia do COVID-19 – 
altere a equação estabelecida entre as partes no momento da celebração 
do contrato, isto é: entre a concessionária e a Administração Pública.

As consequências desencadeadas pela pandemia, no entanto, não 
legitimam o desequilíbrio contratual. Disso decorre que, à concessionária 
de serviço público será garantido o direito de explorar o serviço público 
mediante o retorno econômico ajustado inicialmente, decorrente dos 
termos do art. 37, XXI, da Constituição Federal de 1988. 

Diante desse cenário, a solução recomendada para restabelecer o 
equilíbrio econômico-financeiro será a revisão contratual, formalizada 
mediante a elaboração de termo aditivo ao contrato de concessão.

Fabiana Nunes Costa  | fn@martorelli.com.br 
Thainá Estevão Falcão | tef@martorelli.com.br
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RELAÇÕES DE CONSUMO

Limitação de quantidade de produtos por cliente

O art. 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que os 
fornecedores não podem condicionar o fornecimento de produtos ou 
serviços a limites quantitativos, sem justa causa.

Observa-se, portanto, que, havendo justa causa, é lícito ao fornecedor 
limitar a oferta de produtos por cliente, em caráter excepcional, de 
modo a assegurar que toda a coletividade tenha acesso ao produto ou 
serviço. Isso porque um dos princípios norteadores do Código de Defesa 
do Consumidor é o da dimensão coletiva, que prevê a proteção da 
coletividade, mesmo que em detrimento de um interesse individual.

Imagine um único consumidor que se dirige até o estabelecimento 
ofertante, e em razão de sua exclusiva vontade adquire todo o estoque 
de álcool em gel, incompatível com o consumo individual ou familiar; ele 
estaria prejudicando a coletividade de consumidores, notadamente em 
situações de desabastecimento do mercado.

Porém, para que a restrição seja legal, é necessário que o fornecedor 
informe, com clareza e de forma ostensiva, a limitação da quantidade de 
produtos por cliente.

Cancelamentos

Na cadeia de consumo, o dever de informar é incumbido aos fornecedores. 
Portanto, é imprescindível que as regras sobre cancelamentos ou alterações 
sejam claras, precisas, de fácil compreensão e estejam disponíveis em 
todos os canais de comunicação e vendas utilizados pela empresa (lojas 
físicas, endereços eletrônicos e telefone).

Isso porque o princípio da transparência consagra que o consumidor tem 
o direito de ser informado sobre todos os aspectos do serviço ou produto 
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exposto ao consumo, considerando as particularidades de cada negócio e 
suas normas específicas.

No último dia 06 de março foi publicada a Nota Técnica nº 2/2020/
GABSENACON/SENACON/MJ, da Secretaria Nacional do Consumidor, do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública do Brasil, bem como orientações 
oficiais da Organização Mundial da Saúde (OMS), ambas com orientações 
gerais sobre o impacto do coronavírus (COVID-19) nas relações 
consumeristas, especialmente no setor de transporte aéreo e reservas 
hoteleiras em todo mundo.

A referida Nota destaca, dentre outros temas, os consumidores em dois 
tipos de viagens: turismo ou negócios.

Com relação às viagens de negócios, a Nota sugere que “empregados 
e empresários devem conversar com seus supervisores e parceiros 
comerciais e verificar a necessidade de eventuais mudanças para países 
que ofereçam risco concreto, conforme indicadores da OMS e Ministério 
da Saúde. Ou seja, que os direitos e obrigações dos passageiros e hóspedes 
de negócios devem ser avaliados dentro do contexto do caso concreto 
tendo em conta a necessidade de manutenção da viagem.”

Já em relação às viagens de turismo, explica que os passageiros poderão 
remarcar ou cancelar as viagens de acordo com as seguintes regras:

Se a iniciativa de cancelar ou alterar a passagem parte da empresa 
aérea, aplica-se a Resolução nº 400 da ANAC:

“qualquer alteração programada feita pela empresa aérea, em 
especial quanto ao horário do voo e o seu itinerário, deve ser 
informada ao passageiro com 72 horas de antecedência da 
data do voo. Nos voos internacionais, se essa informação não 
for repassada ao passageiro dentro do prazo, ou a alteração for 
superior a 01 hora em relação ao horário de partida ou de chegada, 
a empresa aérea deverá oferecer ao passageiro as alternavas de 
reembolso integral ou reacomodação em outro voo.

Caso o passageiro não seja informado e compareça ao aeroporto, 
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tomando conhecimento da alteração somente no local, a empresa 
aérea deverá oferecer, além das alternativas de reembolso 
e de reacomodação, a execução do serviço por outro meio de 
transporte e a assistência material, quando cabível.

O prazo de reembolso é de 07 dias, contados da solicitação feita 
pelo passageiro. Nos casos de pagamentos feitos por cartão de 
crédito, a empresa tem até 07 dias para enviar o crédito para a 
operadora do cartão.

Caso o passageiro concorde, o reembolso pode ser feito em 
créditos para a aquisição de uma nova passagem aérea. Neste 
caso, a empresa deve informar, por escrito, a validade e a 
quantidade dos créditos, bem como permitir a sua livre utilização 
pelo passageiro, que poderá comprar passagem aérea para ele 
mesmo ou para terceiros. Caso haja desistência da viagem, para 
reembolso de valores pagos por serviços  opcionais, valem as 
regras do contrato, que estabelecem os critérios aplicáveis a 
itens como seguro viagem, assento conforto ou bagagem extra”.

Por outro lado, se a iniciativa de alteração ou cancelamento de passagens 
áreas for do passageiro, prevalecem as regras contratuais da tarifa 
adquirida, ou seja, é permitida a cobrança de diferença de tarifa, bem 
como a aplicação de eventuais multas.

Várias entidades ligadas ao turismo reivindicaram ao Governo que a Nota 
Técnica nº 2/2020/GAB-SENACON/SENACON/MJ seja transformada em 
Portaria para que ela possa ser utilizada de forma mais ampla pelo setor.

De toda forma, a via de negociação é sempre o melhor caminho, sendo 
certo que o passageiro com viagem programada para destinos afetados pelo 
coronavírus pode consultar a empresa aérea sobre a existência de eventuais 
políticas flexíveis para remarcação ou reembolso das passagens aéreas.

Socorro Maia Gomes | smg@martorelli.com.br 
Flávia Presgrave  | fp@martorelli.com.br
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RELAÇÕES DE TRABALHO

Dever e Poder do Empregador no Combate ao Vírus

A Norma Regulamentadora de Segurança e Medicina do Trabalho nº1 
(NR-1) determina que compete ao empregador o zelo pelo ambiente de 
trabalho, devendo mantê-lo sadio e livre de riscos à saúde dos empregados. 
Dessa forma, a ele normativamente já compete cumprir e fazer cumprir 
as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina do 
trabalho. Muito mais ainda, neste difícil momento, as empresas devem 
exercer sua função social e se posicionarem como efetivos colaboradores 
das entidades públicas responsáveis pela saúde coletiva.

Dentre as ações ao alcance dos empregadores, e que deles se espera, 
está a obrigação de fixar e publicar regras internas, destinadas a todos 
os empregados, indistintamente, seguindo especialmente as diretrizes 
estabelecidas pela Lei 13.979/20, editada pelo Governo Federal, que 
traçam os parâmetros para o combate ao vírus e até definem as hipóteses 
de adoção de medidas como o isolamento e a quarentena. Essas normas 
internas devem, também, orientar quanto a condutas e boas práticas, 
exames obrigatórios em determinados casos, necessidade de uso de 
luvas, máscaras, e álcool em gel, sempre observando o princípio da 
razoabilidade e da supremacia do coletivo sobre o individual.

A mesma NR-1 estabelece que é dever do empregado cumprir as 
disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, 
inclusive as ordens de serviço expedidas pelo empregador. Logo, em 
caso de descumprimento, o empregado poderá, e até deverá, ser punido 
com advertência, suspensão e, ao extremo, podendo lhe ser aplicada a 
rescisão por justa causa. Essa última como medida excepcional diante da 
desobediência reiterada que ponha em risco a saúde da coletividade.

Trabalho em Regime de Home Office

O trabalho em regime de home office (aquele executado pelo empregado 
em sua própria casa) poderá ser uma opção para evitar o contato social 
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massificado na empresa e a exposição do empregado à circulação do vírus 
durante o seu deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa. Para 
tanto é necessário ajustar formalmente essas condições com o empregado, 
por meio de aditivo ao contrato de trabalho. Nesse documento, à luz do 
artigo 75-C da CLT, se haverá de estabelecer as regras, especificidades 
e atividades a serem desempenhadas. Visando a prevenir futuro litígio 
(reclamação trabalhista), a empresa deverá, por exemplo, ajustar o 
pagamento de uma indenização pelo custo da utilização de insumos, 
decorrente dessa modalidade de trabalho, suportados pelo empregado 
(internet, energia elétrica etc.).

Faltas ao Trabalho

Ante o alerta da disseminação do vírus e as orientações governamentais 
para se evitar o contato social massificado, é esperado que o número 
de ausências do trabalho se eleve consideravelmente. Nesse contexto, 
cabe aos empregadores analisar com muito cuidado as justificativas 
apresentadas pelos empregados e as previsões legais para as respectivas 
hipóteses.

As medidas de isolamento (fixadas pelo prazo máximo de 14 dias) 
ou de quarentena (estabelecidas pelo prazo de até 40 dias) devem 
necessariamente ser comandadas por autoridades do Ministério da Saúde 
ou por gestores locais, se a tanto estiverem autorizados por aquelas 
mesmas autoridades. Os trabalhadores sujeitos a essas modalidades de 
afastamento terão suas faltas justificadas e abonadas, conforme prevê §3º 
do Art. 3º, da Lei 13.979/2020, ou seja, o empregado vitimado tem direito 
ao recebimento da respectiva remuneração e os dias de afastamento não 
serão computados para efeito de redução no cálculo das férias anuais.

Em havendo afastamento do trabalho por período de até 15 (quinze) 
dias, caberá ao empregador suportar o ônus do pagamento dos salários 
do empregado segregado. A partir do 16º dia de afastamento, segue-
se a regra para o benefício previdenciário de suspensão do contrato de 
emprego por doença não relacionada ao trabalho e essa responsabilidade 
passará a ser do INSS.
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Alertamos que a apresentação de alguns dos sintomas e a simples suspeita 
do acometimento da virose não incapacita o empregado para o trabalho. 
Mas, merece atenção das duas partes. Nesse caso, o empregado deve 
procurar orientação médica específica e ao empregador cabe ajudar no 
que lhe for possível. Sugerimos que seja adotado tratamento uniforme 
para todos os empregados da empresa, evitando-se potencial e futura 
arguição de assédio moral.

Banco de Horas

O Banco de Horas é um sistema de compensação do excesso de horas 
executadas em determinado período mediante folgas em outro. Assim, 
as horas extras trabalhadas são compensadas com folgas em período 
conveniente a empregador e empregado. Pela simples narrativa 
antecedente se pode observar que esse mecanismo não pode ser utilizado 
indistintamente no contexto da pandemia do Corona vírus. 

Pelo texto do §3º do Art. 3°, da Lei 13.979/2020, as horas de isolamento 
compulsório ou de quarentena, determinada pela autoridade competente, 
não são folgas, mas remuneradas por força do mencionado instrumento 
normativo. Não devem, pois, ser objeto de compensação, no Banco de 
Horas, com horas já trabalhadas ou por trabalhar.

De outro lado, se não houver determinação governamental de isolamento 
ou quarentena generalizada ou específica para empregados da empresa, 
e o empregador, por cautela e visando a preservar a saúde de seus 
empregados ou ainda a viabilidade da empresa, quiser optar por 
suspender as atividades, poderá pactuar com eles (os empregados) o 
lançamento dessas “folgas” (pois nesta hipótese efetivamente assim é) 
visando à compensação de excesso de horas já anteriormente executadas 
ou mesmo sua consignação para futura compensação.

 
Férias Coletivas 

Igualmente à análise do Banco de Horas, se não houver determinação 
governamental de isolamento ou quarentena generalizada ou específica 
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para empregados da empresa, e o empregador, por cautela e visando a 
preservar a saúde de seus empregados ou ainda a viabilidade da empresa, 
quiser optar por suspender as atividades, poderá conceder férias coletivas 
a todos os empregados ou apenas a alguns setores/departamentos ou 
estabelecimentos.

 É de ser respeitar que a concessão seja em até dois períodos, sendo 
um não inferior a 10 (dez) dias corridos. Assim diz a CLT. Para tanto, se 
faz necessário: (i) a comunicação ao órgão local da Superintendência do 
Trabalho, com a antecedência mínima de 15 (quinze) dias, as respectivas 
datas de início e fim, precisando quais os estabelecimentos ou setores 
abrangidos pela medida; (ii) em igual prazo (15 dias), o empregador 
enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos 
da respectiva categoria profissional, e providenciará a afixação de aviso 
nos locais de trabalho; (iii) o pagamento da remuneração das férias será 
efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período.

Suspensão Temporária dos Contratos de Trabalho e Redução de 
Jornada e Salários

Há casos, excepcionalíssimos, em que a empresa sofre significativa redução 
ou até mesmo tem a paralização de suas atividades em face dos efeitos da 
pandemia do coronavírus. Nesses casos extremos, mediante negociação 
coletiva com a entidade sindical laboral correspondente e observados 
os pressupostos e as exigências legais, se pode analisar o cabimento de 
medidas, igualmente excepcionais, como a suspensão temporária dos 
contratos de trabalho, pelo período mínimo de 2 e máximo de 5 meses, 
desde que, nesse lapso os respectivos empregados sejam submetidos à 
requalificação profissional. 

Ainda, da mesma forma, mediante negociação coletiva com a respectiva 
entidade sindical dos trabalhadores, se pode ajustar a diminuição da 
jornada e consequente redução salarial.
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Rescisão do Contrato de Emprego por Factum Principis

É imperioso se ater que, em face de seu efeito devastador para o 
empregado e considerando a função social da empresa, as rescisões de 
contratos de trabalho sempre serão iniciativas empresariais vistas com 
rejeição pelo Judiciário Trabalhista, mesmo que fundadas em dificuldades 
econômico-financeiras decorrentes do contexto da pandemia. Todavia, 
se, comprovadamente, a empresa for submetida a um insustentável 
desequilíbrio financeiro decorrente do cumprimento de medidas impostas 
pelas autoridades governamentais, sem prescindir da cautela e da análise 
técnica devida, poderá ela rescindir os contratos de seus empregados 
tendo como motivo justificador o fato do príncipe - Factum Principis, à luz 
do artigos 486, 501 e seguintes da CLT.

Nessa hipótese, para os casos de contatos com indeterminação de prazo, 
a empresa arcaria com o pagamento de metade das verbas decorrentes 
de uma rescisão sem justa causa.

Novas Medidas Governamentais Emergenciais 

Ao passo que são sentidas as repercussões da epidemia do coronavírus, 
o Governo Federal apresentou, nesta segunda-feira, dia 16 de março, 
uma série de medidas emergenciais destinadas à contenção dos efeitos 
negativos provocados pelo COVID-19. Uma delas é a faculdade, dada às 
empresas, de adiar, em três meses, o depósito do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) dos empregados. 

A intenção, segundo indica-se, é a injeção de recursos na economia para 
mantê-la aquecida pelos próximos três meses. Com isso, estima-se que 
será gerado impacto de R$ 30 bilhões.

Arnaldo Barros | ab@martorelli.com.br 
Geraldo Fonseca | gf@martorelli.com.br
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TRIBUTOS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS

Por conta da situação atual relativa ao COVID-19, medidas para adiamento 
do pagamento de tributos e cumprimento de obrigações acessórias vêm 
sendo tomadas por governos estrangeiros, a exemplo de Portugal, Itália, 
Estados Unidos, China e Coréia do Sul.  

No Brasil, o Governo Federal divulgou medidas na área fiscal para postergar 
o prazo de pagamento do FGTS por três meses e adiar a parte da União 
no Simples Nacional também por três meses. Ainda por três meses, as 
contribuições ao Sistema S (SESC, SENAI, SESI e demais) ficam reduzidas 
em 50%. Além disso, também foram anunciadas medidas mais específicas 
para desonerar a cadeia de importação de insumos e equipamentos 
necessários às ações na área de saúde pública.

Nas outras esferas de governo (estados e municípios), algumas medidas 
foram anunciadas, ainda que de forma esparsa, como, por exemplo, a 
Prefeitura de Niterói que suspendeu o pagamento do Imposto sobre 
Serviços (ISS) por três meses.

Do lado das empresas, os maiores gargalos tributários por conta dos 
impactos econômicos da pandemia tendem a se concentrar em despesas 
que não diminuem com a queda do faturamento, a exemplo dos encargos 
tributários com a folha de pagamentos e parcelamentos (os chamados “Refis”). 
 
Quanto aos Refis, é importante lembrar que é relativamente comum a 
previsão de que só haverá exclusão do programa para o contribuinte que 
deixar de pagar três parcelas consecutivas ou seis alternadas. É o caso da 
Lei nº 13.496/2017, que rege o PERT - Programa Especial de Regularização 
Tributária, esta que ainda prevê o direito de defesa em sede administrativa 
contra eventual exclusão. 

Maiores dúvidas levando em conta a situação de inadimplementos, que 
porventura venham a ocorrer em relação ao fisco, devem ser objeto de análise 
específica, considerando-se as particularidades de cada caso concreto.

Andrea Feitosa | afp@martorelli.com.br 
João Amadeus dos Santos | jams@martorelli.com.br



16 | COVID-19 NO BRASIL:  REPERCUSSÕES LEGAIS

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do cenário que se instaura no mundo e a partir das idiossincrasias 
do fenômeno que começa a ser sentido no Brasil, é preciso que, além 
do monitoramento das consequências do coronavírus para a saúde dos 
indivíduos, as empresas comecem a pensar em soluções criativas para o 
manejo da crise que se alastra. 

É recomendável que, diante das situações concretas, as empresas utilizem 
consultoria jurídica para que os efeitos das mudanças provocadas pela 
pandemia possam ser sentidos. Diante das incertezas, é preciso que se 
assentem os contratos, as relações jurídicas e as operações nas bases 
sólidas do Direito. Afinal de contas, diante dos ciclos de crises que insistem 
em se renovar ao longo dos anos, o Direito tem cuidado de apresentar 
ferramentas para manejá-los. 

Nessa esteira, reafirmamos nosso compromisso com a apresentação 
das soluções às empresas, assegurando que as manteremos informadas 
acerca das atualizações da crise que se instala. Sempre a postos para 
quaisquer esclarecimentos.
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