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A ADVOCACIA LUVISETI ADVOGADOS ASSOCIADOS, atua há 25 anos prestando serviços

profissionais de Advocacia, Assessoramento e Consultoria Jurídica, concernentes à área

Judicial e Extrajudicial. Com ênfase no direito empresarial, presta Assessoria Jurídica para

diversas empresas que atuam nos mais variados ramos de atividades comerciais, sediadas

dentro e fora do Estado do Paraná.

 

Especializou-se no Setor empresarial, na assistência jurídica para a distribuição e revenda de

Combustíveis, Incorporação Imobiliária, Condomínios, Loteamentos, direito Imobiliário,

direito econômico, direito consumista e no atendimento das mais diversas áreas

contenciosas de âmbito civil e trabalhista, atuando em diversas Comarcas e Tribunais do

Brasil.Sediada em Maringá – PR, com uma infraestrutura ampla e moderna, fazendo uso da

tecnologia de ponta , distribuída em 2 unidades em pontos estratégicos da cidade e uma filial

em Santa Catarina, com sede na cidade de Itapema – SC, dispõe de infraestrutura completa,

com salas individuais para seus advogados associados, acadêmicos, gerente financeiro e sala

de reuniões apta para vídeo conferências, praticando a moderna advocacia preventiva,

visando proporcionar aos clientes um local onde possam se reunir com total sigilo e

privacidade.

 

A Advocacia Luviseti Advogados Associados possui um quadro de profissionais altamente

qualificados, especializados em diversas áreas do direito, aptos a atender a qualquer tipo de

demanda, principalmente na área empresarial, bem como acadêmicos e pessoal de apoio,

além de escritórios parceiros nas principais cidades do País, todos comprometidos em

realizar uma advocacia moderna, objetiva, atualizada e eficaz.
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QUEM SOMOS



Defesa de execuções fiscais e ações trabalhistas;

Consultoria trabalhista objetivando a racionalização de pagamentos e a quitação

escalonada de passivos;

Os mercados obedecem a ciclos, e mesmo em situações normais não é raro as empresas

encontrarem dificuldades pontuais, ou mesmo períodos de turbulência e caixa

desequilibrado. Nesses momentos, vários fatores conjuntos colocam em risco o andamento

dos negócios, tais como débitos tributários, bancários, trabalhistas, dívidas com

fornecedores, dentre outras dificuldades.

 

Em épocas de crise, a turbulência se potencializa. Além dos problemas encontrados pela

própria empresa, seus clientes também estão em dificuldades, trazendo a inadimplência

como um novo ator nesse cenário, agravando o que já vinha difícil. Diante de tal situação, o

primeiro passo é olhar para dentro: buscar a solução em meio a fatores que podem ser

controlados. 

 

Quando se fala em gestão, corte de custos, renegociações de dívidas e reestruturação, tais

ações ocorrem através da tomada de uma série de decisões importantes, onde o pleno

conhecimento do ambiente, das alternativas, e dos riscos associados podem ser o diferencial

entre o sucesso ou o fracasso.

 

A Advocacia Luviseti – Advogados Associados é um escritório jurídico especializado no

atendimento e nas demandas das empresas em geral, com vasta experiência de atuação nos

mais diversos cenários de reestruturação. Nossos profissionais estão preparados para a

realização do trabalho de gestão jurídica atacando todos os pontos sensíveis e inerentes a

situações de risco, tais como:
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EQUIPE GESTÃO DE CRISE



Proteção patrimonial;

Análise e planejamento tributário, visando a redução de custos;

Ações judiciais para redução e recuperação de tributos pagos a maior;

Parcelamentos tributários e apoio consultivo à contabilidade;

Estudo de incentivos fiscais aplicáveis à empresa;

Reestruturação jurídica e societária da empresa;

Discussão judicial de dívidas e contratos bancários;

Negociação com credores;

Cobrança e recuperação de créditos inadimplidos;

Consultoria e atuação judicial visando a redução de custos derivados de problemas com

clientes e consumidores;

Recuperação judicial e falência.

Governança Administrativa

 

Tais serviços podem ser oferecidos de forma individual ou em conjunto, mas sempre de

acordo com as necessidades e alinhados com a estratégia dos administradores da empresa.

 

O objetivo é salvar o negócio, amortecer o impacto de crises, suas consequências e riscos.

 

A prática cotidiana e a estatística empresarial provam que as empresas prescindem de uma

Consultoria Jurídica eficaz, de forma que a Advocacia Luviseti montou uma equipe

especializada  em Direito empresarial, a fim de possibilitar a identificação e solução dos

problemas da empresa, com profissionais aptos a orientar a gestão do negócio. 

 

Trata-se de uma orientação para uma gestão eficiente e competitiva, de modo a melhorar a

produtividade, o crescimento e a tomada de decisão, o que é essencial para reduzir os

impactos da crise do COVID-19.
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As informações contidas neste material consistem em estudos sobre possíveis teses a serem

abordadas no Brasil, para o enfrentamento dos impactos gerados pelo COVID-19, devendo

ser adaptadas ao caso concreto, mediante detalhada análise, a qual sugere-se ser

acompanhada por um profissional jurídico, não havendo qualquer garantia de que os

resultados pretendidos serão alcançados. 

 

Todo o conteúdo do presente documento é de propriedade intelectual da Advocacia Luviseti

- Advogados Associados, não sendo permitida a sua reprodução ou envio a terceiros no todo

ou em partes sem a prévia e expressa autorização.
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CONTEÚDO



Reforçando nosso compromisso de nos mantermos sempre próximos de nossos clientes,

bem como apoiá-los na tomada de decisão em um momento tão difícil quanto o

enfrentamento dos efeitos gerados pela COVID-19, organizamos um time multidisciplinar

para oferecer suporte na gestão de crise. 

 

Estamos disponíveis, atendendo em questões relacionadas a aspectos trabalhistas, tributos,

negociação de contratos, realização de assembleias, operações de crédito e mercado

imobiliário em geral.

 

Para melhor atendê-los, elaboramos o seguinte estudo, o qual será constantemente

atualizado a fim de indicar as medidas indicadas para cada seguimento empresarial, bem

como atualizações legislativas.

 

"Quando somos bons para os outros, somos ainda melhores para nós"
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INTRODUÇÃO
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A pandemia ocasionada pelo COVID-19 e a paralisação de praticamente todas as atividades,

trará ao empresário, consequências de ordem financeira. Neste momento as relações

empregatícias deverão ser revistas, a fim de manter a saúde financeira da empresa e manter

os postos de trabalho sendo essas o objetivo máximo das Medidas Provisórias Adotadas.

 

Desta forma, visando garantir empregos e diminuir o impacto financeiro que a pandemia

ocasionará, o Governo Federal publicou as Medidas Provisórias nº 927/2020 e 936/2020, a

fim de reger as relações trabalhistas, nesse período turbulento do País.

 

Assim sendo, nós, da Advocacia Luviseti – Advogados Associados, por meio de sua equipe de

gestão de crise, preparamos o presente encarte, com algumas informações e considerações

relevantes sobre as mudanças das normas trabalhistas que visa melhor informá-los e

orientá-los quanto a sua correta aplicação.

 

FORÇA MAIOR: 
 

O disposto na Medida Provisória se aplicará apenas durante o estado de calamidade pública,

já reconhecida pelo Governo Federal, e a hipótese de força maior (art. 501 da CLT) se aplica

para fins trabalhistas, ou seja, quando o acontecimento (pandemia) se torna inevitável à

vontade do empregador e este não concorreu para a situação; 

 

TELETRABALHO - HOME OFFICE (art. 75-A ao 75-E da CLT e art. 4 e 5 da MP

nº 927):
 

O empregador poderá estipular o trabalho remoto (home office), sem a existência de acordos

individuais ou coletivos e, ainda, e sem o registro prévio da alteração. Porém é preciso fazer a

notificação ao empregado, que pode ser de forma eletrônica, com antecedência mínima de

48 horas.
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RELAÇÕES TRABALHISTAS
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As condições acordadas do trabalho por home office devem ser pactuadas em contrato

firmado previamente, ou no prazo de 30 dias, contado da mudança do regime de trabalho.

 

O empregador poderá fornecer equipamentos necessários para desenvolver o trabalho e

não caracterizará verba de natureza salarial. Não podendo o empregador fornecer os

equipamentos, o período da jornada contabilizará como tempo disponível.

 

FÉRIAS INDIVIDUAIS (Art. 134 ao art. 138 da CLT e art. 6 ao 10 da MP nº

927):
 

A MP flexibiliza os direito dos empregados quanto a concessão das férias e o pagamento dos

valores devidos, como estipula o art. 134 ao art. 138, ambos da CLT.  

 

As férias poderão ser concedidas, desde que o empregado seja informado com 48 (quarenta

e oito) horas de antecedência. A concessão poderá ser feita mesmo que o período aquisitivo

não tenha se completado e o período concedido não poderá ser inferior a cinco dias

corridos. Os trabalhadores que pertencem ao grupo de risco deverão ser priorizados. 

 

O terço adicional de férias poderá ser pago até a data que é devido o 13º salário. Já o

pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, do abono, poderá ser efetuado até o

quinto dia útil do mês posterior ao início do gozo das férias.

 

FÉRIAS COLETIVAS (art. 139 e 140 da CLT, art. 11 e 12 da MP nº 927):
 

A empresa pode conceder férias para todos os funcionários, ou para determinados setores

da empresa. Por exemplo, os setores que, devido à demanda, são menos utilizados. 

 

Para a concessão de férias coletivas, os funcionários deverão ser avisados com 48 horas de

antecedências. 
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Fica dispensada a observância dos limites dos períodos e dos dias de gozo que trata o art.

139 da CLT. Dispensa-se também a comunicação ao sindicato representativo da categoria

profissional, bem como do órgão local do Ministério da Economia.

 

DO APROVEITAMENTO E DA ANTECIPAÇÃO DOS FERIADOS (art. 13 da MP

nº 927):
 

Poderá o empregador antecipar os feriados não religiosos, federais, estaduais, distritais e

municipais, desde que o funcionário seja avisado com antecedência de 48 horas.  

 

Os feriados poderão ser utilizados pra compensação do saldo em banco de horas.

 

O aproveitamento de feriados religiosos depende da concordância do empregado, mediante

apresentação de acordo individual escrito.

 

DO BANCO DE HORAS (art. 59, §5º e 61, §3º da CLT e art. 14 da MP n. 927):
 

Durante o estado de calamidade, é possível a criação do banco de horas, em favor do

empregador ou do empregado, estabelecido por meio de acordo coletivo ou individual. A

compensação poderá ser no prazo de até 18 meses, contados a partir do encerramento da

data de estado de calamidade pública, ao contrário do que dispõe o art. 59, §5º, da CLT.

 

A jornada de trabalho, para compensação das horas, poderá ser estendida em 02 horas

diárias, desde que não exceda a 10 horas diárias, em período não superior de 45 dias por

ano, como forma de recuperação do tempo, perfazendo o total de 90 horas, conforme art.

61, §3º da CLT.

 

Esta compensação de saldo de horas poderá ser realizada independentemente de

convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.
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DA SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E

SAÚDE NO TRABALHO (art. 15 ao art. 17 da MP nº 927):
 

Fica suspensa a realização de exames médicos ocupacionais, exceto os demissionais.

Havendo risco à saúde do empregado na prorrogação do exame, o médico do trabalho

poderá indicar a necessidade de sua realização. 

 

O exame demissional poderá ser dispensado, caso o último tenha sido realizado em menos

de 180 (cento e oitenta) dias. 

 

Os exames suspensos deverão ser realizados no prazo de sessenta dias contados do

encerramento do estado de calamidade, já os treinamentos no período de noventa deias.

Ficando autorizado ainda, os treinamentos serem realizados a distância de acordo com suas

particularidades. 

 

DO ADIAMENTO DO RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO

TEMPO DE SERVIÇO (arts. 19 a 25, da MP nº 927):
 

Fica suspensa a exigibilidade de recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente ao

mês de março, abril e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho 2020,

respectivamente. 

 

O pagamento dos meses prorrogados poderá ser parcelado em até 06 meses, sem a

incidência de juros, multa e encargos previstos na legislação.  

 

Para usufruir desta prerrogativa, o empregador fica obrigado a declarar as informações até a

data de 20 de junho de 2020.
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BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E RENDA –

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 936 DE 01 DE ABRIL DE 2020
 

O benefício será custeado pela união e será pago ao empregado nas hipóteses de redução

da jornada de trabalho e de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. (art. 5, I,

II e §1º, da MP nº 936)

 

O empregador deverá informar ao Ministério da Economia a redução da jornada de trabalho

e salário ou a suspensão temporária no prazo de 10 dias, contados da data da celebração do

acordo, sob pena de arcar com o salário normal e os encargos trabalhistas. (art. 5, §2º inc. I e

§3º da MP nº 936) 

 

Empregado com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 ou portadores de diploma de nível

superior que recebem salário igual ou superior a R$12.202,12 (duas vezes o teto do INSS), o

acordo poderá ser feito de forma individual. (art. 12 da MP nº 936). 

 

Empregado, com salário superior a R$3.135,00 e inferior a R$12.202,12, só poderá receber

redução da jornada e salário ou suspensão do contrato de trabalho mediante convenção ou

acordo coletivo da categoria, exceto no caso de redução em 25%.

 

REDUÇÃO PROPORCIONAL DA JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO

(art. 7, da MP nº 936):
 

Durante o estado de calamidade a Medida Provisória permite o empregador reduzir a

jornada de trabalho e o salário do empregado em 25%, 50% ou 70%, por até 90 dias, desde

que seja observado o salário-hora do empregado e a pactuação de acordo individual escrito,

que deverá ser encaminhado com antecedência de 02 dias corridos.
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A jornada de trabalho e o salário integral serão reestabelecidos dois dias depois da cessação

do estado de calamidade, da data estabelecida no acordo individual para a redução, ou da

data que o empregador antecipar o fim da redução.

 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO (art. 8º da MP nº

936):
 

Será permitida a suspensão temporária do contrato de trabalho no prazo máximo de 60

dias, que poderá ser dividida em dois períodos de 30 dias. Devendo o empregador realizar

acordo individual por escrito, com dois dias de antecedências.

 

O contrato de trabalho, neste caso, será reestabelecido 02 dias depois da cessação do

estado de calamidade, da data estabelecida no acordo individual para a redução, ou da data

que o empregador antecipar o fim da redução.

 

Durante a suspensão, o empregado não pode desenvolver nenhum tipo de atividade ao

empregador, sob pena de pagamento da remuneração e seus encargos sociais, penalidades

previstas na legislação, bem como sanções de convenções, ou acordos coletivos. 

 

Empresas, com lucro superior a R$4.800.000,00, no ano-calendário 2019, só poderão

suspender o contrato de trabalho do empregado mediante o pagamento de ajuda

compensatória de 30% do valor do salário, durante o período suspenso. Empresas com lucro

inferior ficam dispensadas de arcar com esta ajuda.

 

O valor da ajuda compensatória: a) deverá ter valor fixo e constar no acordo pactuado com o

empregador; b) não integrará na base de cálculo de contribuição previdenciária, FGTS e

demais tributos; c) poderá ser excluída do lucro líquido para fins de declaração de Imposto

de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas

pelo lucro real.
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Os prazos para apresentação de recursos administrativos, originários de infrações

trabalhistas, ficam suspensos por 180 dias, a contar da entrada em vigor da medida

provisória. (art. 28 da MP nº 927);

Casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados ocupacionais,

exceto mediante comprovação de nexo causal. (art. 29 da MP nº 927);

GARANTIA PROVISÓRIA DO EMPREGO (art. 10 da MP nº 936) 
 

O empregado terá garantia provisória do trabalho, tanto quanto na redução proporcional da

jornada de trabalho e salário, quanto na suspensão do contrato, durante o período dos dois

institutos e, também, após o reestabelecimento dos mesmos, por prazo equivale ao

acordado para redução ou suspensão. 

 

Se houver dispensa sem justa causa, durante o período de garantia, o empregador terá que

pagar, além das verbas rescisórias, a indenização:

 

a)   De 50% do valor dos salários, durante o período de garantia, caso a redução de jornada e

salário seja superior a 25% e inferior a 50%;

b)   De 75% do valor dos salários, durante o período de garantia, caso a redução de jornada e

salário seja superior a 50% e inferior a 75%;

c)   De 100% do valor dos salários, durante o período de garantia, caso a redução de jornada

e salário seja superior a 75% ou de suspensão temporária do contrato de trabalho.

 

No caso de dispensa por justa causa, ou a pedido do empregado, não haverá pagamento de

verbas rescisórias ou multas.

 

OUTRAS MEDIDAS TRABALHISTAS
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Os acordos coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de 180 dias, poderão ser

prorrogados por mais 90 dias pelo empregador (art. 30 da MP nº 927);

Outras medidas adotadas por empregadores, desde que não contrárias à Medida

Provisória, serão válidas (art. 36 da MP nº 927);

Durante o estado de calamidade, cursos de qualificação profissional poderão ser

oferecidos, desde que na modalidade não presencial e a duração não poderá ser inferior

a um mês e nem superior a três (art. 17, inc. I da MP 936);

Os prazos para apresentação de recursos administrativos, originários de infrações

trabalhistas, ficam suspensos por 180 dias, a contar da entrada em vigor da medida

provisória (art. 28 da MP nº 927);

Casos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19) não serão considerados

ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal (art. 29 da MP nº 927);

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO UTILIZADA: 
 

Consolidação das Leis Trabalhistas Decreto-Lei nº 5.452/1943.

Medida Provisória nº 927 de 22 de Março de 2020.

Medida Provisória nº 936 de 1º de Abril de 2020.

______________________________

Importante esclarecer que o Governo Federal, por meio do Ministério da Economia, irá

regulamentar e disciplinar como será colocado em prática o Programa Emergencial de

Manutenção e o repasse dos valores aos empregados. A Advocacia Luviseti está atenta

quanto às novidades e, imediatamente, repassará informações.  A Equipe de Gestão de Crise

da Advocacia Luviseti – Advogados Associados permanece à disposição para esclarecimentos

sobre as questões trabalhistas.
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Diante da importância social de assessoria de todos os nossos amigos, clientes e parceiros,

informamos que diariamente a Advocacia Luviseti - Advogados Associados produzirá

conteúdo para newsletter jurídica, dividida por setores de atuação, com o fito de deixar a

atividade desenvolvida pelo cliente mais segura e atualizada, em meio a toda rapidez das

medidas legislativas e executivas transitórias editadas pelo período de crise em razão da

pandemia causada pelo corona vírus.

 

O Secretário da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, afirmou que a data da entrega da

declaração de imposto de renda da pessoa física, será alterada para 30 de junho, por conta

da dificuldade de obtenção de documento em decorrência da pandemia causada pelo

coronavírus. 

 

Projeto de lei urgente prevê a tributação da distribuição dos lucros e dividendos retroativos a

2019. “A tributação de lucros e dividendos é objeto do Projeto de Lei nº 766, de 2020, do

Senador Randolfe Rodrigues, e está prevista no mesmo projeto destinado a financiar a

COVID-19. Isso significa, que terá tramitação rápida.”

 

A validade da CND e CPEND é prorrogada em decorrência da pandemia. “Ontem foi

publicada a Resolução Conjunta RFB/PGFN 555, prorrogando por 90 dias o prazo de validade

das Certidões Positivos com Efeitos de Negativas (CPEND)”.

 

Liminar prorroga o pagamento de ICMS e parcelamentos estaduais em função da COVID– 19.

Com base na declaração pública de situação de pandemia, e as medidas dela decorrentes, a

Justiça Estadual de São Paulo (TJ-SP) concedeu liminar para prorrogar o pagamento de

tributos estaduais em especial o ICMS e parcelamento de tributos estaduais vencidos desde

1º março de 2020 até 1º de maio de 2020. O julgado ainda que proferido pelo Tribunal de

Piso do Estado de São Paulo poderá trazer precedentes em relação a outros estados da

federação, tendo em vista a situação de calamidade ser a nível mundial.
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TRIBUTÁRIO
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Sescoop: 1,25%

Sest: 0,75%

Senac, Senai e Senat: 0,50%

SENAR, sobre a folha de pagamento: 1,25%;

SENAR, sobre a receita da comercialização do produto rural pessoa jurídica e

agroindústria: 0,125%;

SENAR, sobre a receita da comercialização do produtor rural pessoa física e segurado

especial: 0,10%;

A Medida Provisória 932/2020, publicada aos 31/03/2020, prevê a redução por três meses as

contribuições para o “Sistema S” dentro do pacote emergencial de ações para atenuar os

impactos econômicos do COVID– 19. As alíquotas sofrem redução de 50% da seguinte

maneira:

 

 

A Medida Provisória ainda determina que, por três meses, a retribuição será de 7% para os

seguintes beneficiários: Sesi, Senai, Sesc, Senac, Sest, Senat, Senar e Sescoop.

 

Necessário pontuar que em breve as autoridades competentes editarão normas

complementares para a implantação das obrigações acessórias destas reduções.

 

TRANSAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NA COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA DA

UNIÃO
 

Medidas adotadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), por meio das

portarias n. 7.820/2020 E n. 7.821/2020, regulamentam a transação extraordinária na

cobrança de dívida ativa da união. 
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Pagamento de entrada correspondente a 1% do valor total dos débitos a serem

transacionados, divididos em até 3 (três) parcelas iguais e sucessivas;

Após a entrada, o saldo do parcelamento, respeitada as parcelas mínimas, poderá ser

divido em até 81 meses e nos casos de ME ou EPP poderá ser dividido em até 97 meses;

Após a entrada, o pagamento das demais parcelas somente será retomado em junho de

2020. 

Ressalta-se que caso se trate de débito previdenciário, o número de parcelas

será no máximo de 60 vezes. O valor da parcela não poderá ser inferior a: a) R$

100,00 nas hipóteses de contribuintes pessoa física, ME ou EPP; Ou b) R$500,00

para as demais pessoas jurídicas.

Não serão abertos procedimentos para exclusão dos contribuintes que possuem

parcelamentos no âmbito da PGFN que estiverem inadimplentes durante o período de 90

dias

Não haverá apresentação a protesto de certidões de dívida ativa.

Nos termos das referidas portarias, os contribuintes que possuem débitos em âmbito da

dívida ativa, poderão realizar a transação com alguns benefícios. vejamos:

 

 

 

 

 

 

PRORROGAÇÃO PAGAMENTO IMPOSTOS ESTADUAIS
 

No dia 27 de março de 2020, o Governo do Estado do Paraná publicou o Decreto Estadual  

 n. 4386/2020, que dispõe sobre a prorrogação do prazo de pagamento do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.
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março/2020, para até 30 de junho de 2020;

abril/2020, para até 31 de julho de 2020;

maio/2020, para até 31 de agosto de 2020.

Com o Decreto, ficam prorrogados os prazos para pagamento do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, de que tratam os incisos I e II do §

16 do art. 74 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 7.871 , de 29 de setembro

de 2017, relativamente aos seguintes meses de referência (Convênio ICMS 181 , de 23 de

novembro de 2017):

 

 

PRORROGAÇÃO PAGAMENTO IPTU/2020 - MARINGÁ/PR
 

A Prefeitura de Maringá prorrogou o prazo de pagamento de parcelas do Imposto Predial e

Territorial Urbano (IPTU). Através do Decreto Municipal n. 481/2020, algumas parcelas serão

adiadas em até seis meses:

 

Carnês de 12 parcelas:
Parcela 04  - passa a vencer entre 11 a 20 de outubro de 2020

Parcela 05  - passa a vencer entre 11 a 20 de novembro de 2020

Parcela 06  - passa a vencer entre 11 a 20 de dezembro de 2020
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O período de apuração de março de 2020, que venceria em 20/04/2020, terá como

vencimento a data de 20/10/2020;

O período de apuração de abril de 2020, que venceria em 20/05/2020, terá como

vencimento a data de 20/11/2020;

O período de apuração de maio de 2020, que venceria em 20/06/2020, terá como

vencimento a data de 20/12/2020;

Carnês de 6 parcelas:
Parcela 03  - passa a vencer entre 11 a 20 de novembro de 2020

 

A medida, segundo a prefeitura, foi tomada por causa da situação emergência do município

para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

 

PRORROGAÇÃO PAGAMENTO IMPOSTOS MUNICIPAIS PARA EMPRESAS E

MICROEMPREENDEDORES - MARINGÁ/PR
 

A Prefeitura de Maringá, através do Decreto Municipal n. 465/2020, prorrogou  por seis
meses do pagamento de impostos municipais para empresas que estão no Simples

Nacional ou que são Microempreendedores Individuais. 

 

A medida, segundo a prefeitura, foi tomada por conta da situação de emergência pelo

combate ao coronavírus.

 

Com essa nova publicação, os prazos prorrogados ficaram da seguinte forma:

 

 

Por fim, destaca-se que a União, através da Resolução CGSN nº 152/2020, já havia

postergado o vencimento dos tributos federais no âmbito do Simples Nacional, referentes

aos supracitados períodos de apuração.
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Com a pandemia ocasionada pela dissipação global do vírus COVID-19, suas consequências à

saúde pública e considerando os mecanismos de mitigação públicos e privados no controle

da doença, surgem novas relações e situações jurídicas que merecem atenção e resguardo

sob a seara jurídica, para a plena manutenção social e econômica do País.

 

INADIMPLEMENTOS CONTRATUAIS, CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
 

O direito dos contratos, embora não seja imune a tais momentos excepcionais, apresenta

algumas respostas que possam e devam ser cotejadas, em curto e médio prazo, se não para

sanear os efeitos da crise, ao menos, para minimizar as suas consequências.

 

Em larga escala, já enfrentamos e enfrentaremos uma imensurável onda de atrasos e

inadimplementos contratuais, sem que possam tais ilícitos, em um primeiro olhar, serem

imputados ao devedor da obrigação não paga. Lembre-se, por exemplo, uma cadeia de

fornecedores, na qual basta que um destes fracasse para desestruturar o produto ou o

serviço final.

 

O Código Civil Brasileiro prevê duas linhas de exceções contratuais que podem ser

sustentadas quando o devedor “inocente” venha a ser cobrado pela prestação inadimplida

ou cumprida em atraso, quais sejam: a jurídica e a econômica.

 

As exceções jurídicas decorrem do caso fortuito e da força maior, ambas previstas no art.

399 do Código Civil: (1) o caso fortuito é o evento futuro, incerto e imprevisível que justifica o

atraso da obrigação, ao passo que a (2) força maior é o evento futuro e incerto e que mesmo

sendo previsível é irresistível ao devedor.

 

Distinguem-se pela previsibilidade ou não do evento futuro.

Av. Carneiro Leão, 135, salas 103/104 - Maringá/PR
44 3262-9911 - escritório@advocacialuviseti.com.br

CONTRATOS
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Naturalmente que uma pandemia e seus efeitos duradouros se encaixa tanto em uma

quanto em outra hipótese, a não ser que o devedor tenha se responsabilizado pelo

cumprimento da obrigação (obrigação fim), a despeito de tais exceções (responsabilidade

civil contratual agravada).

 

Nesse sentido, a classificação de atos e fatos como caso fortuito ou força maior deve ser feita

de maneira individual, em uma perspectiva caso a caso, considerando a situação específica

de cada caso.

 

Por outro lado, as exceções também podem ser econômicas, perpassando tal análise pela

interpretação contratual (art. 113, Código Civil), revisão das prestações (art. 317, Código Civil)

e resolução contratual por onerosidade excessiva (art. 478, Código Civil). 

 

Tanto a revisão das prestações, quanto a resolução por excessivo ônus transitam pela zona

da imprevisibilidade dos contratantes, quanto aos efeitos supervenientes do contrato,

situação que se enquadra ao cenário atual, diante da pandemia do coronavírus.

 

O conjunto de tais remédios jurídicos pode conduzir à exoneração da responsabilidade civil

contratual do devedor, quando for acionado na via judicial ou arbitral, para excursar-se de

cumprir o contrato uma vez impossível ou excessivamente oneroso, como, também, pode o

devedor antecipar-se e buscar a revisão contratual ou sua resolução, antes de ser cobrado.

 

A aplicação da norma deve ser feita caso à caso com análise de seus requisitos.

 

Cientes, devedor e credor, que a obrigação não será atendida no tempo convencionado,

entra em funcionamento a quebra antecipada do contrato, com a antecipação do termo final

da obrigação, por força da cláusula de garantia, prevista no art. 477, Código Civil.
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Com efeito, não é necessário esperar o prazo final de execução da obrigação para declará-lo

rescindido, por inadimplemento, pois sabe-se, desde logo, que ele não será cumprido no

prazo contratado. 

 

O mesmo conjunto de efeitos também se aplica aos pré-contratos, contratações

preliminares ou obrigações prometidas, os quais podem ser excepcionalmente rompidos,

mitigados ou adiados, sem consequências ou com a mitigação de efeitos patrimoniais.

 

Por fim, a pandemia, caso de força maior, exclui a responsabilização por danos decorrentes

nas relações de responsabilidade civil e nas relações de consumo, entretanto, não exclui a

necessidade de cumprimento da obrigação, quando puder ser executada.

 

Recomenda-se neste momento que, caso o contrato não possa ser cumprido, seja

renegociado com a parte adversa. Mencionando novamente que o casos devem ser

analisados individualmente respeitando as suas características.

 

RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL
 

Diante do período pelo qual passamos, infinitamente delicado de apuração, contabilização,

alocação ou divisão de prejuízos, destaca-se a possibilidade das renegociações, sob a ótica

do princípio da boa-fé objetiva, com o fim de (I) mitigar ou evitar perdas efetivas, (II) quando

possível, preservar o vínculo jurídico-obrigacional, ou (III) cuidar de sua terminação, do modo

menos traumático.

 

O momento é excepcional para a revisão de vínculos contratuais em geral, com outras

recomendações específicas, dentre elas o armazenamento cuidadoso de documentos,

dados, informações, correspondências em geral, a notificação e o aviso acerca da

impossibilidade real e concreta de adimplir, para o fim de fazer prova de causa e efeito nas

situações em que o direito se preste a tutelar.
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Para os novos contratos e transações empresariais, importante neste momento será constar

expressamente sobre os efeitos do prolongamento da pandemia, quanto à capacidade de

entrega/execução de cada contratante, mitigação de perdas e da alocação de riscos, formas

e modos de resolução de controvérsias.

 

A conciliação e a mediação ganham força nesse cenário, uma vez que o judiciário está

focando seus esforços para atuar em casos urgentes. Dessa forma, a solução ideal apontada

para este momento é negociar com a outra parte e estabelecer novos termos para

cumprimento do contrato, minimizando os prejuízos.

 

CONTRATOS IMOBILIÁRIOS EM TEMPOS DE PANDEMIA
 

Ainda não é possível dimensionar o tamanho do impacto na economia brasileira e os setores

que serão mais atingidos, contudo, é possível afirmar que as relações contratuais serão

inevitavelmente atingidas, o que já começa a ocorrer.  Contratos podem ser revistos e

renegociados. O isolamento social imposto à sociedade pode chegar a tal ponto que os

empresários dos setores do varejo e de serviços se vejam impossibilitados de arcar com suas

obrigações financeiras.

 

Existe uma base legal para a renegociação de contratos neste momento, é a Teoria da

Imprevisão, que justifica o descumprimento de um contrato ou de uma obrigação em face à

imprevisibilidade de um evento, no caso a pandemia ocasionada pelo coronavírus.

 

No entanto, para aqueles que almejam a aplicação da Teoria da Imprevisão devem ter em

mente que entende-se que a renegociação ou não dos contratos dependerá da

demonstração inequívoca da mudança das bases que envolveram a sua formação e

consequente a impossibilidade de adimplemento para que se permita o reequilíbrio

obrigacional, lembrando-se que o bom senso e flexibilidade nesses momentos servem de

amparo para prevenir a submissão de discussões infindáveis ao Poder Judiciário.
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A pandemia em que vivemos afetou a economia brasileira como um todo e, especialmente, o

comércio varejista. No que se refere aos contratos de natureza imobiliária – especialmente

os de locação –, tendo em vista o cenário enfrentado em todo o mundo, poderão surgir

alegações e discussões com base em argumentos de caso fortuito ou força maior ou

onerosidade excessiva para pleitear a rescisão, suspensão ou mesmo para justificar

inadimplementos.

 

Consequentemente, as empresas que figuram como locatárias em contratos de locação, com

o fito de minimizar os prejuízos, já se movimentam para negociar a redução temporária de

seus aluguéis ou, se necessário for, mover ação judicial com este objetivo.

 

Como regra geral os contratos foram feitos para serem cumpridos (pacta sunt servanda),

devendo ser examinada com muita cautela a situação no caso a caso a fim de verificar a real

necessidade e possibilidade de um pleito de reequilíbrio ou suspensão da obrigação dado o

impacto da pandemia para cada relação contratual específica.

 

A Lei do Inquilinato (Lei n. 8.245/1991) estabelece diversas restrições sobre a possibilidade

de revisão judicial do aluguel, especialmente quanto ao momento em que esta revisão pode

ocorrer, mas a situação de pandemia é excepcional. 

 

Diante da situação atual, é possível aos comerciantes utilizar as normas gerais de revisão

contratual previstas no Código Civil, especialmente o princípio da boa-fé objetiva e a teoria da

imprevisão, para buscar a redução dos locativos. 

 

Novamente, a recomendação para minimizar os efeitos, nos contratos de locação, é a

renegociação, ainda que temporária, acerca de valores, meios de pagamentos e afins. 

 

A mesma linha de raciocínio deverá ser observada quando se trata das relações contratuais

que envolvem construção civil, como empreitada, incorporação imobiliária e contratos built-

to-suit em fase de desenvolvimento. 
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Será necessária uma análise individualizada, com base nas circunstâncias relevantes e à luz

da legislação aplicável, para verificar e avaliar eventuais impactos concretos no regramento

contratual.

 

Importante destacar é que, seja qual for o cenário de divergências surgidas em função da

pandemia, recomenda-se primordialmente que eventual solução passe preferencialmente

por um caminho negocial, pautado por espírito de parceria e pela boa-fé entre as partes

envolvidas.

 

CONSTRUÇÃO CIVIL
 

A Construção Civil também é outra área fortemente atingida pelos decretos municipais em

decorrência do enfrentamento ao COVID-19, ao passo que as obras foram paralisadas a fim

de interromper a transmissão do vírus. 

 

Mesmo nos municípios onde não houve tal determinação de paralisação, verificam-se

dificuldades na obtenção de mão de obra e matéria prima. Com isso, muitos contratos com

prazos previamente estabelecidos para conclusão das obras certamente serão impactados.

 

Cumpre ressaltar que a legislação pátria possui expressa previsão quanto as hipóteses nas

quais as obras poderão ser suspensas, ainda que não haja previsão contratual. A primeira

delas está disposta no artigo 625 do Código Civil, que trata da suspensão da obra por motivo

de força maior:

 

Art. 625. Poderá o empreiteiro suspender a obra:

I - por culpa do dono, ou por motivo de força maior;
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Note-se que se a construtora conseguir demonstrar que a crise gerada pela COVID-19

impactou direta ou indiretamente o andamento da obra, por força da lei, torna-se aplicável o

dispositivo legal acima colacionado.

 

Ademais, para além da hipótese prevista pelo Código Civil, também a Lei nº 4.591/64 prevê

em seu Art. 43-A a hipótese de prorrogação do prazo de entrega da obra em 180 dias caso

previsto contratualmente:

 

Art. 43-A: A entrega do imóvel em até 180 (cento e oitenta) dias corridos da data estipulada

contratualmente como data prevista para conclusão do empreendimento, desde que

expressamente pactuado, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do

contrato por parte do adquirente nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo

incorporador.

 

Cabe por fim ponderar que eventual onerosidade excessiva do contrato decorrente da crise

do Covid-19 também poderá ser objeto de discussão através dos institutos jurídicos

discutidos anteriormente, sendo pertinente a análise do caso concreto.

 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EMPRESA
 

Em caso de fechamento da empresa, devido ao enfrentamento do COVID-19, alguns

pagamentos poderão ser suspensos também, vejamos.Com as medidas municipais de

contenção da pandemia do COVID-19, muitos empresários, seja de forma voluntária, seja por

força dos decretos municipais, estão fechando seus estabelecimentos comerciais.

 

Sabemos que muitas despesas são fixas e não podem ser alteradas com tanta facilidade,

como é o caso dos alugueis e salários. No entanto, algumas delas, ainda que menores,

podem ser reduzidas pelo período de isolamento.
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Os serviços regulados pela Anatel (telefonia fixa e móvel, internet e TV por assinatura) podem

ser suspensos pelos clientes que estejam adimplentes, por um prazo mínimo de 30 dias.

Esta suspensão garante que não haverá cobranças e, após o retorno, poderá o consumidor

retomar o uso normal, sem prejuízo de sua linha.

 

Ressalte-se que o prazo máximo de suspensão é 120 dias e não pode ser solicitado caso

tenha havido outra solicitação similar nos último 12 meses.

 

Por cautela, o cliente deve guardar consigo o número do protocolo para o caso de haver

cobrança indevida destes serviços durante o período de suspensão, bem como para

documentar a relação entre as partes e se buscar soluções consensuais em caso de

desacordo.

 

Além desses serviços, é possível o cancelamento de fornecimento de água e energia, e, para

aqueles que utilizam, do serviço de gás encanado. Contudo, poderá haver uma taxa para o

desligamento e posterior religamento destes serviços, prevista pela respectiva

concessionária. Assim, deve ser consultado o fornecedor sobre quais são as condições para

a suspensão e os custos para tanto.

 

Por fim, por conta do COVID-19, algumas empresas prestadoras de serviços estão

fornecendo condições especiais de pagamento e continuidade do vínculo contratual.
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Pagará até 02 salários integrais, pelo período de dois meses, para cada empregado, em

Vai ser creditado diretamente na folha de pagamento do funcionário;

O empregador não poderá dispensar sem justa causa durante o período de recebimento

da linha de crédito e nem 60 dias após o recebimento da última parcela; 

A taxa será de 3,75% a.a, com carência de 06 meses para início do pagamento e prazo de

36 meses para quitação. 

As linhas de créditos serão disponibilizadas pelos bancos públicos e particulares,

MEDIDAS ECONÔMICAS PARA EMPRESAS 
 

MEDIDA PROVISÓRIA 944 DE 3 DE ABRIL DE 2020
 

Esta recente Medida Provisória institui o Programa Emergencial de Suporte de Empregos,

visando assegurar postos de trabalho por meio de linhas de crédito às empresas. 

 

As linhas de crédito funcionarão da seguinte forma: 

 

valor limitado em duas vezes o salário mínimo;

que tiverem interesse em participar.
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e q u i p e  g e s t ã o  d e  c r i s e
 

44  99972-1739                     44  99925-5005

44  99102-0026                     44  99102-0024

44  99961-6741                     44  99707-2713

44  99954-9870                     44  99122-0121
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