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Questões Contratuais



O EFEITO DA PANDEMIA COVID-19 NOS CONTRATOS PRIVADOS
(a) Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até que surjam elementos concretos que justifiquem o

afastamento dessa presunção.

(b) Podemos considerar os impactos causados pela COVID - 19 como fatores imprevisíveis e incontroláveis, tornando necessária a
reavaliação daquela presunção de equilíbrio entre as partes?

(c) Decreto Legislativo Nº 6, de 20 de março de 2020, reconheceu o estado de calamidade pública no país, decorrente da pandemia,
enquanto a Medida Provisória Nº 927, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento da
crise, reconheceu, expressamente, que a presente situação constitui hipótese de força maior, para fins trabalhistas.

(d) Conceito de caso fortuito e de força maior: excludente de responsabilidade contratual, sendo definidos como um fato necessário,
cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

(e) Efeitos da pandemia atingem – em maior ou menor grau - praticamente toda a coletividade. Trata-se, portanto, de uma situação de
caso fortuito / força maior de natureza sistêmica.

(f) O caminho natural para a grande maioria dos casos deverá ser a NEGOCIAÇÃO, dentro de critérios razoáveis (observando o
princípio da boa-fé objetiva), que considerem o tamanho do impacto sofrido em cada contratante, a fim de evitar vantagem
indevida para qualquer dos lados.

(g) Para que haja êxito nesse processo de renegociação, é fundamental que se tenha uma visão precisa sobre os compromissos e
contratos assumidos pela empresa, com a análise dos instrumentos firmados e, também, da situação dos parceiros de negócios a
eles vinculados.

José Ricardo de Bastos Martins (josericardo.martins@peixotoecury.com.br)
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O EFEITO DA PANDEMIA COVID-19 NOS CONTRATOS PRIVADOS

(h) Principais aspectos a serem observados:

José Ricardo de Bastos Martins (josericardo.martins@peixotoecury.com.br)

CONDIÇÃO ESTRATÉGIA

Valor do contrato Quanto maior o valor do contrato, maior deve ser o cuidado na sua verificação.

Natureza do contrato Alguns contratos, por sua natureza, têm sensibilidades distintas e demandam maior atenção
em assuntos específicos (ex: Representação Comercial e Distribuição)

Prazo de cumprimento de
obrigações

Os contratos com prazos próximos para cumprimento/exigibilidade deverão ter alguma
prioridade de análise.

Tempo de vigência Contratos longos podem trazer riscos próprios. Contratos no início podem ser mais
facilmente renegociados.

Penalidades Multas pesadas são empecilhos/vantagens na negociação.

Exclusividade Vínculos de exclusividade podem gerar grande dependência e também são estratégicos na
negociação.

Confidencialidade Contratos confidenciais são normalmente sensíveis e demandam um tratamento mais
cuidadoso.

Essencialidade Serviços essenciais devem receber prioridade e cuidado máximo no levantamento de riscos.

Lei aplicável e foro Para o adiantamento estratégico é fundamental saber onde poderá correr um eventual litígio
e qual será a lei de regência que deverá ser aplicada pelo julgador (juiz ou árbitro).
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CORONAVÍRUS E A MP 927: Medidas trabalhistas para enfrentamento do 
estado de calamidade pública decorrente do Covid-19
A Medida Provisória 927 trouxe regulação de medidas trabalhistas para enfrentamento do já reconhecido estado de
calamidade pública e destacamos as principais previsões:

(a) Possibilidade de celebração de acordo individual escrito: durante o período de calamidade pública, reconhecido pela MP,
empregador e empregado poderão celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir a permanência do vínculo, que terá
preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, desde que respeitados os limites
estabelecidos pela Constituição.

(b) trabalho remoto ou home office: a MP trata a medida como teletrabalho e prevê que poderá ser medida unilateral
determinada pelo empregador, seguindo, no entanto, os seguintes requisitos: (i) comunicação por escrito ou meio
eletrônico com antecedência de 48 horas; (ii) dispensa de controle de jornada; (iii) possibilidade de utilização dos
equipamentos particulares do empregado ou fornecimento pelo empregador; (iv) aplicação do modelo para estagiários e
aprendizes. As questões relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção ou infraestrutura necessária deverão
constar de acordo escrito, firmado previamente ou no prazo de até 30 dias, contado da data da mudança do regime de
trabalho.

(c) férias individuais: poderão ser concedidas férias mediante comunicação com 48 horas de antecedência e por, no mínimo, 5
dias corridos, inclusive para períodos aquisitivos em curso e, mediante acordo individual, poderá haver antecipação de
período futuro.

André Villac Polinesio (andre.polinesio@peixotoecury.com.br)
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Questões Trabalhistas



CORONAVÍRUS E A MP 927: Medidas trabalhistas para enfrentamento do 
estado de calamidade pública decorrente do Covid-19
(d) férias coletivas: no mesmo prazo de 48 horas poderão ser comunicadas férias coletivas, sendo dispensada a comunicação

ao sindicato e órgão local do Ministério da Economia. Para a hipótese das férias coletivas concedidas durante o estado de
calamidade, não serão aplicáveis: (i) o limite máximo de períodos anuais; e (ii) o limite mínimo de dias corridos, ambos
previstos na CLT.

(e) antecipação do gozo de feriados: poderá ser comunicada a antecipação do gozo de feriados não religiosos (federais,
estaduais, distritais e municipais); e, para os feriados religiosos, deverá haver concordância do empregado.

(f) banco de horas: para os casos de interrupção da atividade, poderá ser estabelecido banco de horas, mediante acordo
individual ou coletivo, para compensação em até 18 meses (contado da data de encerramento do estado de calamidade).

(g) regras de segurança e medicina do trabalho: ficam suspensos os exames médicos ocupacionais, treinamentos e eleições de
CIPA. Na hipótese de rescisão, deverá ser realizado o respectivo exame médico. Processos eleitorais para CIPA em curso
poderão ser suspensos.

(h) suspensão de contrato de trabalho: poderá haver a suspensão de contrato pelo prazo de até 4 meses, mediante acordo
individual, com pagamento de ajuda compensatória sem natureza salarial (com valor livremente definido pelas partes) e
sem aplicação da bolsa prevista no artigo 476-A da CLT. Durante a suspensão, os empregados deverão participar de curso
ou programa de qualificação profissional não presencial, oferecido pelo empregador, diretamente ou por meio de
entidades responsáveis pela qualificação.

André Villac Polinesio (andre.polinesio@peixotoecury.com.br)
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CORONAVÍRUS E A MP 927: Medidas trabalhistas para enfrentamento do 
estado de calamidade pública decorrente do Covid-19

(i) diferimento do FGTS: as parcelas de competência março, abril e maio de 2020 poderão ser parceladas em até 6 meses com
vencimento a partir de julho de 2020.

(j) acordos e convenção coletivos: poderão ser prorrogados a critério do empregador por mais 90 dias.

(k) contaminação pelo coronavírus: não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.

(l) fiscalização do trabalho: atuação dos auditores do trabalho com medidas de orientação (exceto para casos de falta de
registro; situações de grave e iminente risco; acidente de trabalho fatal; trabalho em condições análogas às de escravo ou
trabalho infantil.

André Villac Polinesio (andre.polinesio@peixotoecury.com.br)
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Questões Tributárias



CORONAVÍRUS E AS QUESTÕES TRIBUTÁRIAS
O QUE EXISTE ATÉ AGORA:

(a) Transação Tributária Extraordinária (decorrência da Medida Provisória do Contribuinte Legal):
i. DAU + Plataforma REGULARIZE da PGFN
ii. 1% de entrada;
iii. PJ em geral: parcelamento do saldo em 81 meses;
iv. ME, EPP e Empresário Individual: parcelamento do saldo em 97 meses;
v. Contribuições Previdenciárias (folha e retidas dos empregados): parcelamento em 57 meses;
vi. Pagamento da 1ª parcela: final de junho de 2020.

(b) SIMPLES: Para empresas que estão no SIMPLES, foi determinada a prorrogação do vencimento dos tributos federais:

(c) Suspensão, por 90 dias, dos prazos para:
i. apresentar impugnações administrativas no âmbito dos procedimentos de cobrança;
ii. instauração de novos procedimentos de cobrança; 
iii. encaminhamento de CNDs para cartórios de protesto; 
iv. procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso.

Renato Vilela Faria (renato.faria@peixotoecury.com.br)

Período de Apuração Como era Como ficou

Março de 2020 Vencimento em 20.04.2020 Vencimento em 20.10.2020

Abril de 2020 Vencimento em 20.05.2020 Vencimento em 20.11.2020

Maio de 2020 Vencimento em 22.06.2020 Vencimento em 21.12.2020
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CORONAVÍRUS E AS QUESTÕES TRIBUTÁRIAS
O QUE EXISTE ATÉ AGORA:

(d) CND do FGTS: Prorrogação da validade de CND (certidão de regularidade fiscal) de FGTS emitida antes de 22 de março, 
por 90 dias.

(e) Débitos de FGTS: Suspensão, por 180 dias, contados a partir de 22 de março, dos prazos processuais para apresentação 
de defesa em processos administrativos em casos de notificações de débito de FGTS.

(f) CND:

i. Aumento do prazo de validade da CND Federal (RFB/PGFN/INSS), de 60 para 180 dias, contados a partir de sua emissão.
ii. Possibilidade de prorrogação da validade da CND Federal para além dos 180 dias, excepcionalmente, em caso de 

calamidade pública.

(g) Diferimento do FGTS: as parcelas de competência março, abril e maio de 2020 poderão ser parceladas em até 6 meses 
com vencimento a partir de julho de 2020, sem incidência de atualização, multa ou outros encargos.

(f) no âmbito da RFB, a suspensão de prazos e atos administrativos é válida até 29 de maio.

Renato Vilela Faria (renato.faria@peixotoecury.com.br)
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CORONAVÍRUS E AS QUESTÕES TRIBUTÁRIAS

OUTRAS MEDIDAS E OPORTUNIDADES TRIBUTÁRIAS
(a) AÇÕES DE CURTÍSSIMO PRAZO

i. Não recolhimento de impostos – analisar opções e alternativas de parcelamento
ii. Ação judicial com pedido de “moratória” em virtude da pandemia do Covid-19 – força maior, com base no Código 

Civil e outros atos normativos

(b) AÇÕES DE CURTO E MÉDIO PRAZO

i. Levantamento de Créditos Tributários – INSS – verbas indenizatórias
ii. Levantamento de Créditos Tributários – PIS e Cofins sobre insumos

(a) AÇÕES DE MÉDIO E LONGO PRAZO

i. Adoção de teses tributárias e previdenciárias
ii. Planejamentos tributários ou reestruturação societária

Renato Vilela Faria (renato.faria@peixotoecury.com.br)
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