
 
  

CARTILHA – IMPACTOS JURÍDICOS DA 

PANDEMIA COVID-19 

Diante da decretação da pandemia global, 

COVID-19, pela Organização Mundial de 

Saúde, o Escritório Toledo, Postal & 

Fernandes elaborou a presente cartilha 

com pontos relevantes a serem 

considerados, buscando mitigar os 

impactos da pandemia na sociedade geral 

e nas sociedades empresárias.  

I - DOS CONTRATOS EM GERAL 

 

Considerando a expansão do COVID-19 

e seus efeitos na economia, as relações 

comerciais também passam a ser diretamente 

afetadas, principalmente quanto ao 

cumprimento das obrigações contratuais. Sob 

esse prisma, é possível que um número 

relevante de empresas enfrente situações de 

crise, não detendo condições de cumprir as 

obrigações assumidas em contrato.  

O inadimplemento contratual que 

tenha como causa evento imprevisível, como no 

caso do cenário atual, pode configurar hipótese 

de força maior, ou, onerosidade excessiva, a 

depender das circunstâncias do caso.  

Os impactos em todos os setores produtivos, 

advindo das paralisações, das variações e 

oscilações de mercado estão em evidência. 

Todavia, para que seja caracterizada a hipótese 

de caso fortuito ou força maior, visando a 

revisão ou rescisão de determinado contrato, 

dependerá de prova no caso concreto, 

demonstrando que os impactos da pandemia 

tornaram impossível o cumprimento das 

obrigações contratuais nos termos elencados 

no instrumento.  

 

II – DOS CONTRATOS BANCÁRIOS 

 

Os clientes, pessoas físicas ou jurídicas 

que tenham entabulado contrato bancário de 

mútuo, capital de giro, empréstimo pessoal, 

entre outros, poderão buscar a renegociação 

das referidas dívidas, de forma extrajudicial. De 

se considerar que já existem medidas aplicadas 

por cada uma das principais instituições 

bancárias do País a respeito da forma de revisão 

ou prorrogação das dívidas.  

A FEBRABAN anunciou a suspensão da 

exigibilidade de pagamento de contratos de 

crédito por 60 (sessenta) dias, prazo que poderá 

ainda ser prorrogado por maior período a 

depender do cenário da pandemia. 

 A orientação é de que a suspensão seja 

solicitada via internet banking, ou aplicativo. As 

instituições bancárias incluídas nesse pacote 

serão: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO DO 

BRASIL, ITAU UNIBANCO, BRADESCO E 

SANTANDER.  

Com relação aos casos específicos de 

revisão ou rescisão de contrato, sempre é 

cabível a revisão contratual ou o pedido de 

nulidade de determinadas cláusulas por meio 

de procedimento judicial.  

III - LOCAÇÃO COMERCIAL E 

RESIDENCIAL 

Dadas as condições econômicas 

vivenciadas no atual período, entendemos ser 

cabível a renegociação de contratos de locação, 

seja residencial ou comercial.  

Evidente que tal situação depende do 

pacto amigável entre locador e locatário. 

Importante salientar que a renegociação 

decorre justamente da imprevisibilidade da 

pandemia global. No atual cenário, 

consideramos plausível a revisão uma vez que 

nos parece mais interessante receber menos do 

que deixar de receber.  

As alterações devem ser realizadas por 

anexo contratual. 

 

IV- CANCELAMENTO DE CONTRATOS 

DE EVENTOS 

 

 Considerando o crescente número de 

contágios pela COVID-19 e a necessidade de 

isolamento das pessoas, é inevitável a 

necessidade de adiamento ou cancelamento de 

eventos particulares que envolvam a 

aglomeração de pessoas, tais como aniversários, 

casamentos, formaturas, entre outros. 



 
  

 Na prática, não é raro se deparar com 

contratos de prestação de serviços dessa 

espécie que estipulam multas em valores 

exorbitantes em caso de pedido de 

cancelamento do evento por parte do 

consumidor. Muitos desses contratos, ainda, 

não oferecem a possibilidade de remarcação da 

data do evento. 

 Pois bem, o Código de Defesa do 

Consumidor prevê de forma expressa a 

possibilidade de revisão ou mesmo invalidação 

de cláusulas contratuais em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente 

onerosas, ou, quando, independentemente de 

alteração fática, se mostrem abusivas. 

Essas possibilidades são encontradas, 

mais precisamente, nos arts. 6º, inciso V e 51, 

inciso IV, a seguir transcritos: 

Art. 6º São direitos básicos do 

consumidor:  

V - A modificação das cláusulas 

contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em 

razão de fatos supervenientes que as 

tornem excessivamente onerosas; 

 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre 

outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços que: 

IV - Estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que 

coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam 

incompatíveis com a boa-fé ou a 

eqüidade; 

 

Diante da facilidade com que o vírus 

pode ser transmitido entre pessoas, é correto 

afirmar que os pedidos de cancelamento e ou 

remarcação de eventos particulares feitos no 

ápice da contaminação estão fundados em justo 

motivo e amparados por um bem maior, qual 

seja a proteção da vida e da integridade física, 

de modo que não é lícito impor ao consumidor 

o pagamento de cláusula penal para rescisão ou 

alteração do contrato. Não se trata, portanto, 

de cancelamento contratual oriundo de 

inadimplência ou de intenção pura (sem razão) 

por parte do consumidor, hipóteses em que se 

mostra cabível a aplicação de multa contratual. 

 

 Nesse sentido, o 

fornecedor/contratado que, mesmo diante do 

colapso vivido por nossa sociedade, impõe o 

pagamento de multa contratual para efetivação 

do pedido de cancelamento, certamente fere os 

dispositivos legais acima citados, contrariando a 

boa-fé, princípio basilar do nosso ordenamento 

jurídico. O mesmo raciocínio deve ser aplicado 

às hipóteses de negativa do pedido de 

remarcação do evento, diante da 

impossibilidade de sua realização durante o 

período de alto contágio. 

 

 Pela ótica do Código de Defesa do 

Consumidor, exige-se que o fornecedor preste 

serviços sempre visando primeiramente a 

segurança do consumidor. Não à toa, o artigo 

14, § 1°, do referido dispositivo prevê que “o 

serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, 

levando-se em consideração as circunstâncias 

relevantes (...)”. Diante do atual cenário de 

calamidade pública, é certo que nenhum 

fornecedor de eventos conseguirá garantir 

plenamente a vida, a saúde e a segurança das 

pessoas no interior de seu estabelecimento 

contra o risco de contaminação da COVID-19, o 

que poderá constituir violação do Código de 

Defesa do Consumidor e a sua consequente 

responsabilidade civil.  

 

 Diante do exposto, mas também 

levando em consideração as consequências 

econômicas da pandemia para os fornecedores 

de produtos e serviços, aconselha-se num 

primeiro momento a busca por uma alternativa 

amigável, com a manutenção da relação 

contratual, adiando-se o evento, ou, não sendo 

possível a restituição dos valores de um modo 

que se satisfaça ambas as partes, com 

facilitação da devolução de forma parcelada.  

 



 
  

V – DO DIREITO DO TRABALHO E DA 

MEDIDA PROVISÓRIA  

 

5.1  PROVIDÊNCIAS PARA SE ADOTAR NA 

EMPRESA COM O OBJETIVO DE REDUZIR OS 

RISCOS DE CONTAMINAÇÃO PELO 

CORONAVÍRUS (COVID-19) E PRESERVAR A 

INTEGRIDADE FÍSICA DOS FUNCIONÁRIOS E 

DE CLIENTES 

 

É importante divulgar informações 

no ambiente de trabalho acerca das formas 

de prevenção do vírus, bem como, se 

possível, fornecer materiais de higiene 

pessoal que notoriamente vem sendo 

eficazes contra a sua propagação, como 

sabonete (de preferência líquido), álcool gel 

(70%), luvas e máscaras, além de sempre 

manter os ambientes da empresa bem 

ventilados. Também é fundamental, a partir 

de reorganização dos postos de trabalho, 

manter o distanciamento entre todos os 

funcionários, bem como entre estes e 

clientes. Por fim, evitando-se ao máximo o 

contato pessoal, as reuniões presenciais 

devem ser realizadas em caráter 

excepcional, observadas as medidas de 

prevenção aqui relatadas. Dessa forma, 

sempre que possível, recomenda-se a 

adoção de videoconferências, home office e 

a flexibilização das escalas de trabalho. 

 

 5.2. COMENTÁRIOS DA MEDIDA 

PROVISÓRIA N. 927, DE 22 DE MARÇO DE 

2020, EDITADA EM RAZÃO DA SITUAÇÃO DE 

CALAMIDADE DE SAÚDE PÚBLICA 

DECORRENTE DO NOVO CORONAVÍRUS 

(COVID-19) 

 

Com base na edição da Medida 

Provisória n. 927/2020, listaremos a seguir 

uma série de medidas que podem ser 

adotadas pelos empregadores como 

alternativas à rescisão contratual (art. 3º): 

a) teletrabalho (trabalho à distância); 

b) antecipação de férias individuais; 

c) concessão de férias coletivas 

d) aproveitamento e antecipação de 

feriados 

e) banco de horas 

f) suspensão de exigências 

administrativas em segurança e 

saúde no trabalho; 

g) direcionamento do trabalhador 

para qualificação; 

h) diferimento do recolhimento do 

Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço (FGTS) 

 

Esclarecemos que a grande maioria 

dessas medidas (por exemplo, o 

teletrabalho, o banco de horas, as férias 

coletivas e os programas de qualificação) já 

estavam previstos em nosso ordenamento 

jurídico. Portanto, o objetivo da Medida 

Provisória é de simplificar e facilitar a sua 

utilização. 

É importante ter o conhecimento de 

que todas as medidas acima destacadas 

podem ser adotadas sem qualquer 

negociação coletiva envolvendo o sindicato 

dos empregados. 

A seguir, explicamos cada uma 

dessas alternativas, ressaltando seus 

principais aspectos e, quando couber, as 

distinções com o regime celetista 

 

5.3 TELETRABALHO 

O regime de teletrabalho já era uma 

realidade antes da Medida Provisória 

927/2020, estando previsto no art. 75-A e 

seguintes da CLT.  

Com a edição da Medida Provisória 

ora analisada:  

a) o empregador pode, a seu critério, 

determinar de forma unilateral que 

os empregados passem a trabalhar 

em regime de teletrabalho, não 

sendo necessário o consentimento 

do empregado;  

 b) está dispensado o registro prévio 

de alteração no contrato individual de 

trabalho;  



 
  

 c) o empregador deve agora notificar 

o empregado com antecedência mínima de 

48 horas 

 

5.4 ANTECIPAÇÃO DAS FÉRIAS INDIVIDUAIS 

 

De acordo com a nova Medida 

Provisória, o empregador poderá antecipar 

as férias de seus empregados, mesmo nos 

casos em que o período aquisitivo de férias 

não tenha sido completado. 

Algumas das distinções importantes quanto 

em relação à concessão tradicional de férias:  

 a) o empregador deverá notificar a 

concessão das férias com pelo menos 48 

horas de antecedência (o prazo então 

previsto na CLT é de 30 dias – art. 135, 

caput);  

 b) o pagamento da remuneração de 

férias poderá ser realizado juntamente com 

o da remuneração, isto é, até o 5º dia útil do 

mês seguinte (pelo regime tradicional da 

CLT, o pagamento deveria ocorrer em até 2 

dias antes das férias – art. 145 

 c) A medida provisória também 

autoriza o adiamento do pagamento do 

adicional de um terço de férias para o dia 20 

de dezembro de 2020. Pela regra anterior, o 

benefício deveria ser depositado até dois 

dias antes do início das férias. O empregado 

que deseja “vender” dez dias de férias 

também pode ter o pagamento adiado para 

20 de dezembro de 2020. 

 Além disso, foi determinado que 

deverá ser priorizada a concessão de férias 

para os empregados que estejam no grupo 

de risco (idosos, diabéticos, hipertensos, 

pessoas que tem insuficiência renal crônica, 

doença respiratória e doença 

cardiovascular), bem como poderão ser 

interrompidas férias de profissionais da área 

da saúde ou funções consideradas essenciais 

(previstos no Decreto 10.282/2020) 

 

5.5 CONCESSÃO DE FÉRIAS COLETIVAS 

 

 De acordo com a Medida Provisória, 

é permitido:  

 a) período de férias com duração 

inferior a 10 dias ocorridos;  

 b) possibilidade de mais de 2 

períodos de férias ao ano;  

 c) dispensa da comunicação aos 

órgãos da Secretaria Especial do Trabalho e 

Previdência Social   

 

5.6 APROVEITAMENTO E ANTECIPAÇÃO DE 

FERIADOS  

 

 Pode o empregador, de forma 

unilateral e sem necessidade de negociação 

coletiva, antecipar o gozo de feriados, 

especialmente aqueles não religiosos. 

Excepcionalmente, quanto aos feriados 

religiosos, a antecipação dependerá da 

concordância do empregado, mediante 

manifestação em acordo individual escrito 

 A título de exemplo, o feriado de 7 de 

setembro (independência do Brasil), que 

neste ano recairá em uma segunda-feira 

pode ser antecipado por ato do empregador 

para algum dia útil do mês de abril. Dessa 

forma, no dia 7 de setembro, deverá o 

empregado trabalhar normalmente (em 

razão da antecipação do feriado), sem 

recebimento de acréscimo.  

 Em casos tais, deve-se comunicar aos 

empregados com 48 horas de antecedência, 

detalhando-se quais os feriados serão 

antecipados. Essa antecipação também 

poderá ser utilizada para fins de 

compensação futura do saldo em banco de 

horas 

 

5.7 BANCO DE HORAS 

 

 A Medida Provisória autorizou o 

estabelecimento de banco de horas, de 

modo que o empregado receba sua 

remuneração normal nas próximas semanas, 

embora deixe de trabalhar. Por outro lado, 

uma vez normalizada a situação, o 



 
  

empregado prestará horas extras, sem 

receber novamente por elas. 

 Nesse sentido, para flexibilizar o 

estabelecimento do banco de horas em 

tempos de COVID-19, a medida provisória 

autoriza:  

a) a compensação por até 18 meses, 

contados da data de encerramento 

do estado de calamidade pública (a 

CLT tradicionalmente limita o banco 

de horas a 1 ano – art. 59, §2º);  

b) o estabelecimento, por meio de 

acordo coletivo ou individual formal 

(diferentemente do regime celetista, 

que exige negociação coletiva para 

bancos de horas com mais de 6 

meses de validade) 

 

5.8 SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIAS 

ADMINISTRATIVAS EM SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO 

 

 A Medida Provisória suspendeu a 

obrigatoriedade de realização dos exames 

médicos ocupacionais, exceto dos exames 

demissionais.  

 Os exames com obrigatoriedade 

suspensa deverão ser realizados, em regra, 

dentro do prazo de 60 dias após o 

encerramento do estado de calamidade 

pública. No entanto, se o médico 

coordenador de programa de controle 

médico e saúde ocupacional (PCMSO) 

considerar que a prorrogação representa 

risco para a saúde do empregado, o médico 

indicará ao empregador a necessidade de 

sua realização imediata. 

 Quanto ao exame demissional, 

embora persista a obrigatoriedade de sua 

realização, este poderá ser dispensado caso 

o exame médico ocupacional mais recente 

tenha sido realizado há menos de 180 dias. 

 Por fim, a Medida Provisória permitiu 

a manutenção da atual composição da CIPA 

(Comissões Internas de Prevenção de 

Acidentes) e a suspensão das eleições em 

curso 

 

5.9 DIRECIONAMENTO DO TRABALHADOR 

PARA QUALIFICAÇÃO 

 

 Antes da vigência da Medida 

Provisória, a CLT já autorizava que, em 

determinados momentos, os empregados 

fossem encaminhados a programas de 

qualificação profissional, durante os quais 

eles deixariam de receber suas 

remunerações. É o chamado lay-off, previsto 

no art. 476-A da CLT  

 Por seu turno, a Medida Provisória 

foi além, flexibilizando uma série de aspectos 

da participação dos empregados nos 

referidos cursos. Assim, prevê a atual medida 

que o contrato de trabalho poderá ser 

suspenso para participação do empregado 

em curso ou programa de qualificação 

profissional oferecido pelo empregador, 

diretamente ou por meio de entidades 

responsáveis pela qualificação, com duração 

equivalente à suspensão contratual 

 Em relação à participação nestes 

cursos, destaca-se o seguinte:  

 a) é necessário acordo entre 

empregador e empregado, não podendo ser 

determinada unilateralmente;  

 b) não é necessária negociação 

coletiva perante o sindicato 

(tradicionalmente exigida pela CLT);  

 c) o prazo é de até 4 meses (o prazo 

mencionado na CLT é, em regra, de 2 a 5 

meses);  

d) empregador poderá conceder 

ajuda compensatória mensal, sem 

natureza salarial (assim como 

previsto na CLT);  

 e) o curso deverá ser na modalidade 

não presencial; 

 f) o empregado não receberá a 

chamada “bolsa-qualificação profissional” 

 

5.10 DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DO 

FGTS 

 



 
  

 Para aliviar o fluxo de caixa das 

empresas, o Governo decidiu suspender a 

exigibilidade do recolhimento do FGTS 

referentes às competências de março, abril e 

maio de 2020 (isto é, com vencimento em 

abril, maio e junho de 2020, 

respectivamente). 

 A medida vale independentemente 

do número de empregados; do regime de 

tributação; da natureza jurídica; do ramo de 

atividade econômica; e de adesão prévia. O 

valor devido poderá ser pago, sem 

atualização, multas ou encargos, em até seis 

parcelas mensais. 

 

 

 

 

5.11 OBSERVAÇÕES PERTINENTES 

 

 A Medida Provisória já está valendo, 

mas, para tornar-se Lei, precisa ser aprovada 

pelo Congresso em um prazo de 120 dias. O 

texto será analisado inicialmente por uma 

comissão mista de deputados e senadores. 

Depois, será enviado para votação pelos 

Plenários da Câmara e do Senado 

  Apesar de a Medida Provisória ter 

entrado em vigor na data de 22.03.2020, ela 

possui efeitos retroativos, de modo a 

convalidar as medidas adotadas pelos 

empregadores nos 30 dias anteriores. 

  Além das medidas previstas na 

Medida Provisória em questão, de caráter 

excepcional, existem outras alternativas 

juridicamente válidas no sentido de reduzir o 

peso da folha de pagamento em momentos 

como este que estamos vivenciando, a 

exemplo da possibilidade de redução salarial 

por meio de negociação coletiva (CF, art. 7º, 

VI) e o lay-off tradicional (CLT, art. 476-A). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A presente cartilha tem função de 

proporcionar aos nossos clientes e aos 

demais interessados informações de forma 

transparente, adequada e especializada.  

O momento atual é de incertezas, e nesse 

sentido, a divulgação de informações se 

torna medida relevante para a tomada de 

decisões assertivas de pessoas físicas e 

jurídicas, mitigando os riscos e atendendo às 

orientações legais.  

 

O Escritório Toledo, Postal & Fernandes 

Advogados permanece à disposição de todos 

os nossos clientes e parceiros para sanar 

eventuais dúvidas acerca desta cartilha ou 

outros assuntos correlacionados. Estimamos 

e torcemos que esse cenário logo se encerre.  

 

Cordialmente,  

 

Equipe Toledo, Postal & Fernandes  


