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Com esse cenário sem precedentes na história do Brasil, ocasionado pela pandemia
do Coronavírus (COVID-19), o Governo em suas diversas esferas, vem expedindo
medidas para tentar minorar os impactos dessa crise.

Sob a perspectiva da economia do país, a prioridade é a manutenção dos empregos
através da sobrevivência das empresas, motivo pelo qual o Governo vem editando
medidas de impacto para regular a relação de trabalho, bem como, para suavizar a
carga tributária. Outras medidas foram adotadas, ainda, para preservar as relações
civis, empresariais e de consumo.

Abaixo compilamos as que apresentaram maior impacto e os assuntos que causam
maiores dúvidas nesse momento nebuloso.

1- DIREITO DO TABALHO

Medida Provisória 927

Devido a política de isolamento social adotada para tentar conter o avanço do
contágio do vírus, foi necessário a edição de normas para a flexibilização e
regulação do contrato de trabalho. A Medida Provisória 927 publicada em
22/03/2020 regulou as seguintes medidas trabalhistas:

- Teletrabalho (art. 4º)
Durante este período, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de
trabalho presencial para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho
a distância, disponibilizando para o empregado, os meios necessários.

- Férias, feriados e banco de horas (art. 6º ao 14º)
Permite antecipação das férias, concessão de férias coletivas, antecipação do gozo
de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e municipais. Fica também
autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de
regime especial de banco de horas.

- Suspensões de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho e
recolhimento do FGTS (art. 15º ao 25º)
Fica suspensa a obrigatoriedade de realização dos exames médicos ocupacionais,
clínicos e complementares, exceto dos exames demissionais.



Determinou-se também, a suspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS
pelos empregadores, referente às competências de março, abril e maio de 2020 (a
vencer em abril, maio e junho), podendo os valores serem parcelados em até 6
(seis) vezes, com o primeiro vencimento para Julho/2020.

- Outras disposições (art. 26 ao 33)
No tocante aos estabelecimentos de saúde, será permitido mediante acordo escrito
prorrogar a jornada de trabalho e/ou adotar escalas de horas suplementares.

Ficou determinada ainda, a suspensão por 180 dias, dos prazos para apresentação
de defesa em processos do âmbito administrativos por infrações trabalhistas e
suspensão de notificações de débito de FGTS pelo mesmo período.

Medida Provisória 936

Em 1º. de Abril, o Governo expediu a Medida Provisória 936, que trata das relações
trabalhistas e retomou a questão da redução da jornada/salário, porém, agora,
indicando que pagará parte dos valores devidos aos trabalhadores, como se pode
observar:

-Redução da jornada/salário, foi anunciado que poderá ser de 25%, 50% ou 70%,
mas, sem definição de como ainda. Nesses casos, o empregado obrigatoriamente
ficará estável pelo prazo do dobro do tempo, ou seja, acordo de 2 meses =
estabilidade de 4 meses.

A princípio, o anuncio informou que poderá ser formalizado acordo individual com
empregados que recebem até 3 salários mínimos (R$ 3.135) ou que recebem mais
do que 2 tetos da previdência (R$ 12.202,12) e que tenham curso superior; fora
dessas condições, será necessária a formalização de acordo coletivo.

- Domésticos, conforme o anúncio – e, não só por isso, mas, especialmente em
razão de que a LC 150/2015 os equiparou aos empregados celetistas – estarão
abrangidos por essa nova Medida Provisória, afinal, as regras incluirão todos os
trabalhadores brasileiros.

- Seguro-desemprego / Benefício Emergencial, fora anunciado que ninguém
receberá menos do que 1 (um) salário mínimo e, todos os que receberem o auxílio
estarão desobrigados de devolver tais valores, assim, na hipótese de demissão
futura, ainda manterão o direito de acesso ao Seguro-Desemprego ‘normal’.



l- Seguro-desemprego / Compensação, o governo anunciou que pagará uma parte dos
salários, com recursos do ‘seguro-desemprego’ a que os trabalhadores teriam direito se
fossem demitidos, isso, de acordo com a redução da jornada/salário ou suspensão do contrato
de trabalho.

Hipótese de redução da jornada ou dos salários:

- Se a redução contemplar até 25%, o empregado não receberá qualquer auxílio;
- Reduções entre 25% e 50%, o empregado receberá 25% do que teria direito caso fosse
demitido;
- Reduções entre 50% e 70%, o empregado receberá 50% do que teria direito caso fosse
demitido; e,
- Reduções acima de 70%, o empregado receberá 70% do que teria direito caso fosse
demitido.

Se a hipótese for de suspensão do contrato de trabalho, dependendo do faturamento da
empresa, poderá ocorrer:

- Empresa optante do Simples Nacional, o governo pagará aos empregados, 100% do
seguro-desemprego que seria devido na hipótese de demissão; e,
- Empresa sujeita ao Lucro Presumido ou Lucro Real, o governo pagará aos empregados,
70% do seguro-desemprego que seria devido e, o saldo (30%) deverá ser pago pelas
próprias empresas.

Nesse cenário ainda em pavimentação, o Ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal
Federal deixou a questão ainda mais nebulosa, visto que no dia 07/04/2020, no julgamento
da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 6363, decidiu em sede liminar, que todos
os acordos realizados entre empregados e empregadores deverão ter o aval do respectivo
sindicato para que surtam seus efeitos jurídicos. Destaque-se que a questão ainda será
analisada pelo Plenário da Suprema Corte, com julgamento previsto para o dia 16/04/2020.

2- DIREITO TRIBUTÁRIO

Medida Provisória 932

A Medida Provisória 932 de 31/03/2020, determina a redução pela metade até o dia
30/06/2020, das contribuições obrigatórias das empresas para o Sistema “S” (chamadas
popularmente de ‘terceiros’).



O sistema “S” é um conjunto de entidades, administradas por federações e confederações
patronais, voltadas para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e
assistência técnica. Essas contribuições incidem essencialmente sobre as folhas de pagamento
e são destinadas a essas entidades. As alíquotas variam de 0,2% a 2,5% e, de acordo com a MP
932, no período específico (até 30/06) as contribuições serão de:

- SESCOOP: 1,25%;
- SESI, SESC e SEST: 0,75%
- SENAC, SENAI e SENAT: 0,5%
- SENAR: 1,25% sobre a folha de pagamento.

Assim, se observa uma redução de 50% nessas contribuições, passando de 5,80% para
2,90%.

Portaria nº. 139

Por meio da Portaria nº. 139 de 03/04/2020, foi prorrogado o pagamento do PIS, da COFINS e
das Contribuições previdenciárias devidas pela empresas e pelo empregador doméstico.

PIS-COFINS
Competência de Março, vencimento passou para 20/07/2020;
Competência de Abril, vencimento passou para 20/09/2020.

Contribuição Previdenciária
Competência de Março, vencimento passou para 20/07/2020;
Competência de Abril, vencimento passou para 20/09/2020.
As contribuições englobam:
I- 20% sobre a folha de pagamento empregados;
II- AT - 1%, 2% e 3%;
III- 20% autônomos e pró-labore;
IV- 8% e 0,8% devidos pelo empregador doméstico.

Ainda sobre a postergação de tributos, tem se verificado uma enxurrada de ações, buscando
judicialmente o direito de postergação de todos os tributos federais, com base na Portaria
MF nº. 12 de 2012, para o último dia útil do terceiro mês subsequente ao da declaração do
estado de calamidade pública; essa medida judicial, visa especialmente os tributos não
alcançados pela portaria 139/2020, tais como o IRPJ e a CSLL.



Resolução CGSN nº. 154  
A Resolução nº. 154 de 03/04/2020, emitida pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, 
determinou a prorrogação de prazos dos tributos no âmbito do Simples Nacional

Simples Nacional
- Competência de Março, vencimento passou para 20/10/2020;
- Competência de Abril, vencimento passou para 20/11/2020;
- Competência de Maio, vencimento passou para 21/12/2020;

Decreto nº. 10.305/2020 - Redução a zero do IOF-Crédito
O Decreto nº. 10.305/2020, publicado em 01/04/2020, determinou para o período de
03/04 a 03/06/2020, a redução da alíquota do Imposto sobre Operações de Crédito
(IOF/Crédito) para determinadas operações.

As operações abrangidas pelo Decreto nesse período são:

- Empréstimos, inclusive abertura de crédito;
- Desconto, inclusive de alienação a empresas de factoring de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo;
- Adiantamento a depositante;
- Empréstimos, inclusive sob a forma de financiamento, sujeitos à liberação de
recursos em parcelas, ainda que o pagamento seja parcelado;
- Excessos de limite, ainda que o contrato esteja vencido; e
- Financiamento para aquisição de imóveis não residenciais, em que o mutuário seja
pessoa física.

Decreto n°. 10.302/2020 - Redução do IPI - produtos relacionados ao COVID-19
O Decreto nº. 10.302/2020 de 1º. de abril, determinou a redução a zero, das alíquotas do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidentes sobre os produtos relacionados ao
combate da COVID-19, são eles:

- Artigos de laboratório ou de farmácia;
- Luvas, mitenes e semelhantes, exceto para cirurgia; e,
- Termômetros clínicos.

Tal medida passou a valer da data de sua publicação e terá validade até o dia 30/09/2020.

Instrução Normativa n°. 1930/2020 – Prorrogação entrega DIRPF 2019/2020

De acordo com o art. 7°. da instrução normativa, fica prorrogada para o dia 30 de junho
de 2020, a data limite para a entrega da Declaração de Ajuste anual.



Medida Provisória 899/2019 – Parcelamento de Débitos de Tributos Federais

Referida MP votada simbolicamente no dia 18/03/2020, contempla parcelamento de
dívida ativa junto à PGFN, inclusive para substituir parcelamentos em andamento, com as
seguintes condições:

I- Pagamento de entrada em 3 (três) parcelas, correspondente a 1% (um por
cento) do valor do total dos débitos transacionados;
II- O restante poderá ser parcelado em até:
57 (cinquenta e sete) meses se vinculados a contribuições previdenciárias
incidentes sobre o salário;
Para os demais tributos:

97 (noventa e sete) meses para pessoa natural, empresário individual,
microempresa e empresa e pequeno porte;
81 (oitenta e um) meses para os demais;
III- A parcela inicial parcelada tem vencimento em junho/2020.

Em relação ao procedimento para cobrança dos débitos federais, o Ministério da
Economia autorizou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a suspender por 90
dias os prazos:

- Para os contribuintes apresentarem impugnações administrativas no âmbito dos
procedimentos de cobrança;
- Da instauração de novos procedimentos de cobrança;
- Do encaminhamento de certidões de dívida ativa para cartórios de protesto; e,
-Da instauração de procedimentos de exclusão de parcelamentos em atraso.

3- DIREITO CIVIL – EMPRESARIAL - CONSUMIDOR

CONTRATOS

Em razão da pandemia, o cumprimento de diversos contratos poderá ser prejudicado.
Assim, é importante ressaltar que caso seja demonstrado de forma contundente que, em
virtude do cenário atual, tornou-se inviável o cumprimento dos pactos poderá ser
caracterizada, a depender do caso, situação de caso fortuito ou força maior, ensejando a
revisão ou o encerramento das avenças.

Quanto aos contratos de consumo em geral é dever informar aos envolvidos, como
demonstração de boa fé, a impossibilidade ou dificuldades de realização da prestação
ajustada em razão das repercussões da pandemia de Coronavírus.

O operador do Direito pode auxiliar no início das tratativas de composição, bem como,
adotar a melhor ferramenta para comunicação, negociação ou ajuizamento da
competente ação judicial.



- Aluguel
Grande preocupação em relação aos efeitos da pandemia concentra-se na dificuldade de
manutenção dos pontos comerciais, tendo em vista que a redução ou até inexistência de
faturamento, impossibilita o pagamento do aluguel. Nesta seara, é importante destacar que
a negociação é amplamente indicada, pois, todos estão sofrendo consequências nefastas e
o bom senso deve ser o norteador de toda e qualquer resolução.

Atento à situação, o Judiciário já está proferindo decisões favoráveis em sede liminar, a fim
de garantir a redução valores pagos a título de aluguel dada à excepcionalidade do cenário
econômico e, destacamos abaixo uma decisão nesse sentido:

“Este é o caso dos autos, na medida em que a pandemia instaurada pela
disseminação rápida e global de vírus até então não circulante entre os seres
humanos acabou por levar as autoridades públicas a concretizar medidas altamente
restritivas de desenvolvimento de atividades econômicas, a fim de garantir a
diminuição drástica de circulação das pessoas e dos contatos sociais. Tal situação
ocasionou a queda abrupta nos rendimentos da autora, tornando a prestação dos
alugueres nos valores originalmente contratados excessivamente prejudicial a sua
saúde financeira e econômica, com risco de levá-la à quebra. Desse modo, cabível a
revisão episódica dos alugueres, com a finalidade de assegurar a manutenção da
base objetiva, para ambas as partes, gerando o menor prejuízo possível a elas,
dentro das condições de mercado existentes. (Processo nº 1026645-
41.2020.8.26.0100 - 22ª VARA CÍVEL - FORO CENTRAL CÍVEL - COMARCA DE SÃO
PAULO/SP).”

REVISÃO DE PLANO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou no dia 31/03/2020, recomendação
orientando aos juízes, que autorizem a apresentação de um novo plano de pagamento aos
credores, pelas empresas em recuperação judicial; isso, quando ficar comprovado que
tiveram sua capacidade de cumprir as obrigações reduzidas em razão em razão dos choques
econômicos da covid-19.

FORNECIMENTO DE ENERGIA

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) suspendeu em 24/03/2020 os cortes no
fornecimento de energia elétrica motivados por falta de pagamento dos consumidores.

A medida vale, inicialmente por 90 dias, para todas as residências urbanas e rurais e para os
serviços considerados essenciais, como hospitais.



MENSALIDADES ESCOLARES

Não há, ainda, regra definitiva sobre como as escolas devem proceder durante a situação de
pandemia, portanto, a negociação é o mais indicado, a fim de preservar os interesses tanto dos
consumidores que, em razão pandemia, tiveram de alguma forma sua renda afetada, quanto das
escolas que já possuem sua programação anual e cuja ausência de recebimentos poderia
impactar o pagamento de salário de professores, aluguel, entre outros.

PLANOS DE SAÚDE

A ANS, por meio da Resolução 453/2020, incluiu o exame para detecção do vírus no Rol de
Cobertura Obrigatória. Em que pese não exista ainda, tratamento específico para a Covid-19, os
tratamentos gerais, hoje disponíveis, devem ser cobertos pelo plano de saúde, conforme a
especialidade de assistência contratada.

Importante ressaltar que não pode haver em 2020 reajuste com repasse de custos do
coronavírus, pois, para o reajuste deste ano, são levados em consideração os atendimentos
realizados nos anos anteriores (2018 e 2019).

PASSAGENS AÉREAS

A Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a
aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19, definindo que o prazo para o
reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as
regras do contrato e mantida a assistência material.

Os consumidores que aceitarem crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data
do voo contratado, ficarão isentos das penalidades contratuais (a Regra vale para as passagens
compradas até 31 de dezembro de 2020).

INGRESSOS E EVENTOS

Consumidores que compraram ingressos para eventos que aconteceriam entre 11 de março e 30
de setembro, e que foram afetados pela pandemia do novo coronavírus, podem ter direito a
remarcar as entradas ou buscar um reembolso conforme Termo de Ajustamento de Conduta
(TAC) firmado pela Senacon e pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT),
pela Associação Brasileira de Produtores de Eventos (Abrape) e pela Associação Nacional do
Ministério Público do Consumidor (MPCON).
O TAC estipula prazo de um ano, a partir de 11 de março de 2020 e, o crédito do evento, poderá
ser usado em um evento da mesma produtora.



4- AUXÍLIO EMERGENCIAL

Medida Provisória 944

A Medida Provisória 944 de 03/04/2020 instituiu o Programa Emergencial de Suporte a
Empregos.

Ela consiste na abertura de uma linha de crédito especial de R$ 34 bilhões, para financiar
até dois meses da folha salarial das empresas em geral (exceto sociedades de crédito) e as
cooperativas, sob a taxa de juros de 3,75% ao ano, com pagamento programado em até 36
parcelas e carência de 6 (seis) meses para o início do pagamento.

Poderão se valer dessa medida, empresas com receita bruta anual (em 2019), entre R$ 360
mil e R$ 10 milhões e, a operação ficará condicionada ao compromisso da empresa de não
demitir nenhum trabalhador sem justa causa entre a contratação do crédito e até 60 dias
após o recebimento da última parcela da linha de crédito do banco, sob pena de antecipação
do vencimento da dívida.

A União arcará com 85% do empréstimo, e os bancos interessados em participar do
programa, os outros 15%.



O Letang Advogados está atento às medidas expedidas 
diariamente pela Administração Pública necessárias para minorar 
os impactos desta crise e, de forma crítica,  vai manter o envio de 

informativos no intuito de auxiliar no entendimento delas.
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