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INTRODUÇÃO 
 
 
• Como em todos os países afetados pela pandemia do COVID-19, a economia, vida social e de 

trabalho, e como consequência o marco jurídico, no Brasil também mudaram em alguns aspectos 
por causa do coronavírus. Daremos uma olhada no impacto que a pandemia teve. 
 

• Além disso, olharemos para a frente, agora que as vacinações contra COVID-19 estão 
aumentando e um caminho para uma normalidade pós-pandemia está virando realidade. Mesmo 
assim, as empresas no Brasil precisam lidar com alguns desafios ainda, sendo os equipamentos 
para o home office dos funcionários talvez um dos menores. 

 
• A disseminação do contágio por coronavírus causador da patologia COVID-19 deu ensejo a ações 

de isolamento social e quarentena desde março de 2020, inicialmente através de iniciativas 
individuais, grupos menores e empresas imbuídos do objetivo de preservação de saúde própria, 
familiar ou de seus corpos de colaboradores.  

 
• Essas mesmas medidas se ampliaram rapidamente, assumindo uma nova feição social, sobretudo 

com o advento de medidas de autoridade determinando a suspensão de atividades reputadas não 
essenciais nas esferas federal, estaduais e municipais, em prol da segurança da população e da 
saúde pública, bem como uma série de medidas por essas mesmas autoridades no sentido de 
tentar aliviar em alguma medida os efeitos da crise gerada pela pandemia de COVID-19. 

 
• Após mais de 1 ½ (um e meio) ano da instituição destas medidas e apesar do início das 

vacinações, ainda nos encontramos em situação alarmante.  
 
• Este Resource Kit contém uma breve abordagem das principais questões jurídicas e legais 

advindas dos efeitos da pandemia de COVID-19 e do seu enfrentamento no Brasil.   
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QUESTÕES TRABALHISTAS 
ATUALIZADO EM 07/04/2021 

 
 

PREVENÇÃO & CONTENÇÃO: DEVERES DO EMPREGADOR 
 
Medidas Restritivas Governamentais – Impacto na força de trabalho – Dispositivos legais: 
 
• A Lei 13.979/20 prevê medidas de enfrentamento do coronavírus que consistem em: 

 
£ Isolamento; 
£ Quarentena; 
£ Restrição de saída e entrada no País; 
£ Realização compulsória de exames; 
£ Comunicação imediata de possíveis contatos com agentes infecciosos, ou circulação em 

regiões de contaminação; 
£ Compartilhamento de informações das pessoas infectadas. 

 
• Estado de Calamidade Pública inicialmente previsto até 31 de dezembro de 2020 (Decreto 

Legislativo nº 6/2020). Não houve até o momento a extensão deste período no âmbito Federal, 
embora a questão ainda esteja em discussão no Congresso, através do Projeto de Lei 566/20.  

 
• No entanto, houve a prorrogação de alguns dispositivos desta Lei, de acordo com a decisão em 

caráter liminar do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
6.625 do Distrito Federal.   

 
• O que mudou? Todos os dispositivos da referida legislação não são mais válidos, com exceção 

das medidas profiláticas e terapêuticas acima mencionadas.   
 
Medida Provisória 927/2020 (“MPV 927”): 
 
• A MPV 927 caducou em 19 de julho de 2020, porém, os atos jurídicos perfeitos praticados na sua 

vigência permaneceram válidos até o término do Estado de Calamidade Pública.  
 
• A referida MP dispunha “sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos 

empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de 
calamidade pública.” 
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• O que mudou? Após a caducidade da MPV 927 os seguintes atos nela autorizados, não podem 
mais ser praticados:  

 
£ antecipação de férias e feriados; 

 
£ diferimento do pagamento de 1/3 de férias; 

 
£ diferimento do pagamento do FGTS e  

 
£ implementação do regime de teletrabalho sem a observância das regras estabelecidas na CLT 

(i.e – aviso com antecedência, acordo escrito, ajuste sobre custos, etc) 
 

• Embora caiba discussão, algumas das demais medidas previstas na MPV 927, como suspensão dos 
exames periódicos, ainda poderiam ser aplicadas, se pautadas nos princípios da razoabilidade e 
proporcionalidade e na evolução dos casos de COVID-19. 

 
• Atenção: COVID-19 ainda pode ser considerada doença ocupacional (vide itens “VIAGENS”). 
 
Medida Provisória 936/2020 (“MPV 936”), convertida na Lei 14.020/2020: 
 
• Medidas previstas na MPV 936 poderiam ser implementadas por um período máximo de 90 dias, 

mas apenas durante o período do Estado de Calamidade Pública. 
 
• O que mudou? Com o advento da Lei 14.020/2020, o prazo máximo de 90 dias anteriormente 

deferido pela MP 936 passou para 120 dias. Após a regulamentação da matéria pelo Decreto Lei 
10.470/20, houve a extensão por mais 180 dias. Por fim, o Decreto Lei 10.517/20 estendeu o 
prazo total para 240 dias. 

 
• Embora a Lei 14.020/2020 continue válida, não produz mais efeitos. Sendo assim, não é possível 

realizar qualquer ato com base nas suas disposições, com exceção das alterações realizadas na 
lei 10.101/20, que, garantiu: a) flexibilidade para se ter mais de um programa de PLR dentro da 
empresa; b) possibilidade de assinatura do acordo em até 90 dias antes do pagamento; c) que se 
o Sindicato não indique um representante para a comissão no prazo de 10 dias, a negociação 
pode seguir sem a sua participação. 

 
• A Lei 14.020/20 instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e 

dispunha sobre medidas complementares para enfrentamento do estado de calamidade pública. 
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• Dentre as suas disposições, destacamos: 
 

£ Redução de salário e jornada e suspensão do contrato de trabalho, permitida a adoção das 
duas medidas; 
 

Ø Redução de salário e Jornada: a) Preservação do valor do salário-hora; b) redução de 
salário de 25%, 50% e 70%, com igual redução de jornada; c) percentuais diferentes 
podem ser ajustados através de acordos coletivos; d) garantia provisória de emprego 
durante a redução e por igual período após o término da medida; e) dispensa sem 
justa causa durante o período de estabilidade gera ao empregado direito à 
indenização. 

Ø Suspensão do Contrato de Trabalho: a) Suspensão do contrato de trabalho; b) Direito a 
todos os benefícios normalmente concedidos pelo empregador; c) Garantia provisória 
de emprego durante a suspensão e por igual período após o término da medida. 

Ø Empregadores que tiverem auferido receita bruta superior a R$4.800.000 durante o 
ano de 2019 devem pagar ao empregado uma ajuda compensatória mensal no valor de 
30% do salário do empregado cujo contrato tiver sido suspenso; 

Ø Trabalho durante o período da medida descaracteriza a suspensão e sujeita o 
empregador ao imediato pagamento de salários, penalidades legais e sanções 
previstas nas normas coletivas. 

 
£ Suspensão do Contrato de Trabalho para Qualificação Profissional: a) Durante o período do 

Estado de Calamidade Pública, prazo mínimo de 1 mês e máximo de 3 meses; b) 
Treinamentos devem ocorrer exclusivamente de forma virtual; c) Garantia provisória de 
emprego durante a suspensão e por igual período após o término da medida; d) Se o 
treinamento não for dado, a suspensão fica descaracterizada e o empregador fica sujeito ao 
imediato pagamento de salários, penalidades legais e sanções previstas nas normas coletivas. 
 

£ Métodos para implementação das Medidas: a) Acordos individuais ou coletivos para 
empregados que (i) recebam salário igual ou inferior a R$3.135,00 ou (ii) que possuam 
diploma de nível superior e percebam salário igual ou superior a R$12.200,12, ou (iii) no caso 
de redução de 25%; b) No caso de acordo individual, remessa ao empregado com pelo menos 
2 dias corridos de antecedência, e remessa ao Sindicato no prazo de até 10 dias corridos, 
contado da data de sua celebração; c) Acordos coletivos para os demais empregados e d) 
Acordos coletivos para percentuais diferentes dos previstos na Lei 14.020/2020.  
 

£ Ajuda Compensatória Mensal: a) Paga pelo empregador de forma obrigatória (na suspensão, 
dependendo da receita bruta da empresa em 2019) ou voluntária (na redução ou suspensão), 
com valor definido no acordo individual ou coletivo; b) Natureza indenizatória, sem 
incidência de IRRF, FGTS, INSS e demais tributos devidos sobre a folha de salários, não se 
integrando ao salário do empregado para quaisquer fins.  
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£ Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e Renda: a) Custeado pelo Governo 
Federal por meio do Ministério da Economia; b) No caso de redução, valor do benefício é 
calculado aplicando-se o mesmo percentual de 25%, 50% ou 70% sobre o valor do seguro-
desemprego a que o empregado teria direito, respeitado o valor mínimo (R$1.045) e máximo 
(R$1.814, com o arredondamento) de seguro-desemprego; c) No caso de suspensão, 100% do 
valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, ou de 70% na hipótese do 
empregador ter auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); d) Acordos coletivos podem prever 
percentuais de redução diferentes dos legais, mas benefícios serão sempre pagos com base 
nos percentuais de 25%, 50% e 70%, variando de acordo com o percentual de redução 
aplicável. 

 
£ O que mudou? Recentemente, foi editada a Medida Provisória 1.039/21 que institui o auxílio 

emergencial 2021, a ser pago em 4 (quatro) parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 
reais) aos trabalhadores beneficiários do auxílio emergencial, elegíveis no mês de dezembro 
de 2020. 

 
Antecipação e criação de Feriados:  
 
• Antecipa os feriados de abril para o final de março e cria feriados também ao final de março;  
• Especificidades deverão ser avaliadas de acordo com as Leis Estaduais de cada Estado; 
• Empregador é obrigado a seguir as determinações e, caso mantenha o trabalho no feriado, ainda 

que em home office (caso não seja atividade essencial e/ou não houver permissão para o 
trabalho remoto, conforme for o caso), deve efetuar o correspondente pagamento com adicional 
de 100% ao trabalhador. 

 
Lei 14.128/21 
 
• Durante o período de emergência em saúde pública decorrente do Covid-19, a imposição de 

isolamento dispensará o empregado da comprovação de doença por 7 (sete) dias; 
• Na hipótese de imposição de isolamento por Covid-19, no oitavo dia de afastamento, o 

trabalhador poderá apresentar como justificativa válida, documento emitido pelo SUS, 
documento eletrônico regulamentado pelo Ministério da Saúde, além dos atestados médicos 
convencionais.  

 

VIAGENS 
 
Inbound - Precauções e razoabilidade: 
 
• Empresa tem o dever de zelar pelo meio ambiente saudável e cuidar para mitigar os riscos de 

contaminação.  
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• Assim, ainda que não possa aplicar espontaneamente as medidas restritivas que são exclusivas do 
governo (como a quarentena), pode e deve determinar que empregados oriundos de regiões de 
risco trabalhem em home office. Prevalência do interesse comum ao individual.  

• Porém, é recomendável o consentimento e se empregado se recusar, a solução será a licença 
remunerada (teoria do risco do negócio).  

• Também deve recomendar exames, embora não possa obrigá-los.  
• Lei Mendes Junior – direito do empregado de retornar ao Brasil, caso esteja trabalhando no 

exterior. 
 
Outbound - Proibição de determinar empregados a viajarem para países em situação grave ou 
monitoramento conforme a OMS (ex. Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, México, África, 
Itália): 
 
• Empregado não é obrigado a trabalhar em áreas de risco. Direito do empregado à justa recusa e 

à rescisão indireta (CLT 483, c: “perigo manifesto de mal considerável”). 
• Nesse caso, a contaminação é equiparada a doença do trabalho.  
• Dever de indenizar se provada culpa do empregador, isto é, conhecimento anterior do risco. 

Alinhamento com MPV 927. 
• Estabilidade. 
• Pandemia: qualquer viagem será considerada de risco, equiparável à hipótese de mal 

considerável? 
 

LIMITES DO PODER DIRETIVO 
 
Home Office como medida preventiva (sem diagnóstico): 
 
• Trabalho em domicílio (home office) não é teletrabalho. Teletrabalho é um regime alternativo, 

enquanto trabalho em domicílio não altera o regime. A MPV 927 que dava tratamento 
equivalente durante o estado de emergência já caducou. 

• O que mudou? Atualmente, prevalece a regra da CLT, na qual a instituição de regime de 
teletrabalho deve se dar por acordo escrito, estabelecendo as partes a responsabilidade pelos 
eventuais custos envolvidos, reembolso de despesas etc., e este deve ser dar 
preponderantemente fora das dependências da empresa.  

• Se não houver acordo, avaliar prudentemente licença remunerada ou faltas abonadas e/ou 
regime híbrido de contrato de trabalho (trabalho em home office e nas dependências da 
empresa). 

• Prevenção vs. Discriminação: o afastamento do trabalho em circunstâncias que justifiquem, ou 
de maneira arbitrária, podem ser considerados discriminação? É recomendável o manejo 
criterioso, como, por exemplo, aplicação de sistemas de rodízio. 
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Exames médicos compulsórios (exames periódicos):  
 
• Cabe ao médico do trabalho determinar sua necessidade, procurar sintomas e, se identificá-los, 

comunicar às autoridades.  
• À empresa, o médico comunica apenas o afastamento. Sigilo médico e privacidade. 

 
Outras ações recomendadas:  
 
• Campanhas de informação e conscientização.  
• Comitê de crise. 
• Plantão médico. 
• Testagem, com consentimento do empregado.  
• Campanhas de incentivo à vacinação.  

 

REAÇÃO  
 
Se empregado apresentar sintomas (febre, tosse, espirros, letargia), empresa deve encaminhá-lo 
ao atendimento do médico do trabalho/ambulatório e conceder licença médica. Vide comentário 
anterior sobre poder/dever de zelar pelo ambiente de trabalho e saúde de seus empregados. Alguns 
pontos: 
 
• Atestados médicos particulares ou do médico do trabalho valem para afastamento pago pela 

empresa por até 15 dias. 
• Depois de 15 dias, encaminhamento ao INSS. 
• Não é diferente de outro quadro de doença contagiosa, como outras formas de gripe, sarampo e 

conjuntivite. 
 

 
Contingências em casos de acidentes no home office e de óbitos de funcionários por COVID-19: 
 
• Novas regras para determinar o que constitui um acidente de trabalho em home office 
• Aplicação das regras de indenização por morte do STJ (R$ 200.000,00 por óbito), em caso da 

morte de funcionários por COVID-19 podem gerar contingências significativas. 
 
Falta de suprimentos e materiais: 
 
• Férias individuais e banco de horas. 
• Férias coletivas (CLT 139): aviso prévio de 15 dias, conforme CLT. 
• Alternativamente, recesso: licença remunerada coletiva. 
• RIF e PDV dependem de negociação coletiva.  
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Suspensão do contrato para qualificação profissional: 
 
• Suspensão para qualificação profissional de 2 a 5 meses (CLT 476-A)  
• Acordo coletivo e adesão individual.  
• Bolsa não salarial e manutenção de benefícios voluntários.  
• Descaracteriza-se a suspensão se curso não for ministrado, ou se empregado trabalhar. 
 

PRIVACIDADE 
 
Dados sensíveis - LGPD: 
 
• Armazenamento e sigilo: prontuário é mantido pelo médico do trabalho, mas a empresa tem 

outras informações, como, por exemplo, viagens. 
• Compartilhamento com o governo na hipótese de requerimento (Lei 13.979/20). 
• Para mais informações, ver a seção “Proteção de Dados”. 
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QUESTÕES MIGRATÓRIAS 
ATUALIZADO EM 16/07/2021 

 
 
Visando impedir a disseminação do COVID-19 no Brasil, a partir do dia 17 de março de 2020, o 
Governo Brasileiro emitiu diversas Portarias restringindo, excepcional e temporariamente, a entrada 
de estrangeiros em território nacional, independentemente do local de origem, havendo, porém, 
algumas exceções. 
 
Havia, no ano passado, uma única Portaria – a 255, com validade de 30 dias a contar de 22 de maio - 
que tratava das restrições de entrada no Brasil, independentemente de qual seja o meio de 
transporte.  
Além dos brasileiros, tanto os natos quanto os naturalizados, os seguintes estrangeiros também estão 
isentos de quaisquer tipos de restrições: 
 
• Profissional estrangeiro em missão a serviço de organismo internacional, desde que devidamente 

identificado.  
• Passageiro em trânsito internacional, desde que não saia da área internacional do aeroporto e 

que o país de destino admita seu ingresso. 
• Funcionário estrangeiro acreditado junto ao Governo brasileiro. 
• Estrangeiro cujo ingresso seja autorizado especificamente pelo Governo brasileiro em vista do 

interesse público ou por questões humanitárias. 
 
Com exceção de estrangeiros provenientes da Venezuela, também estavam isentos de restrições o 
estrangeiro:  
 
• Imigrante com residência de caráter definitivo, por prazo determinado ou indeterminado, no 

território brasileiro. 
• Cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro.  
• Portador de Registro Nacional Migratório. 

 
Atualmente, a Portaria nº 654, de 28 de maio de 2021, dita as restrições de entrada para 
estrangeiros. 
 
As restrições de entrada no Brasil não impedem: 
 
• O transporte fluvial e o transporte aéreo de cargas. 
• O livre tráfego de transporte rodoviário de cargas, ainda que o motorista não se enquadre nas 

exceções anteriormente mencionadas. 
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• A continuidade do transporte e do desembarque de cargas, sem que haja desembarque de 
tripulantes, salvo para assistência médica ou para conexão de retorno aéreo ao país de origem 
relacionada a questões operacionais ou término de contrato de trabalho. 

• O ingresso e a permanência da tripulação e dos funcionários das empresas aéreas no País para 
fins operacionais, ainda que estrangeira. 

• O pouso técnico para reabastecimento, quando não houver necessidade de desembarque de 
passageiros com restrição de entrada no Brasil. 

• A execução de ações humanitárias transfronteiriças previamente autorizadas pelas autoridades 
sanitárias locais. 

• O tráfego de residentes fronteiriços em cidades-gêmeas com linha de fronteira exclusivamente 
terrestre, mediante a apresentação de documento de residente fronteiriço ou outro documento 
comprobatório, desde que seja garantida a reciprocidade no tratamento ao brasileiro pelo país 
vizinho, exceção esta que não se aplica aos estrangeiros provenientes da Venezuela. 

• O ingresso e a permanência de tripulante marítimo estrangeiro portador de carteira 
internacional de marítimo emitida nos termos de Convenção da Organização Internacional do 
Trabalho, cujo ingresso seja requerido, pelo agente marítimo à Polícia Federal, para exercício 
de funções específicas a bordo de embarcação ou plataforma em operação em águas 
jurisdicionais. 

 
No caso de transporte aquaviário, o desembarque pode ser excepcionalmente autorizado caso seja 
necessária assistência médica ou para conexão de retorno aéreo ao país de origem. 
 
Excepcionalmente, o estrangeiro que estiver em um dos países de fronteira terrestre e precisar 
atravessá-la para embarcar em voo de retorno a seu país de residência poderá ingressar no Brasil com 
autorização da Polícia Federal.  Para tanto, deve haver demanda oficial da embaixada ou do 
consulado do país de residência do estrangeiro interessado, devendo ele dirigir-se diretamente ao 
aeroporto e apresentar os bilhetes aéreos correspondentes. 
 
Por fim, a Portaria n° 255 delegou poderes ao Ministério da Justiça para apreciação dos casos 
omissos. 
 
A portaria nº 655, de 23 de junho de 2021 esclareceu que: 
 
• A entrada de estrangeiros de qualquer nacionalidade pelas vias terrestres e marítimas 

permanece restrita. 
• Para entrar no país por via aérea, estrangeiros e brasileiros precisam trazer o resultado negativo 

ou “não detectável” de um teste de RT-PCR, realizado até 72 horas antes da entrada no país.  
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IMPACTO NAS OPERAÇÕES DE M&A - MAC / MAE / CONDUCT OF 
BUSINESS 

ATUALIZADO EM 08/09/2021 
 
 
• A pandemia de COVID-19 pode afetar de maneira relevante as operações de fusões e aquisições 

que estejam em curso ou estejam em estágio inicial. 
 
• Os contratos de fusões e aquisições são geralmente complexos e podem conter cláusulas que 

eximem o comprador da obrigação de consumar a compra caso haja mudanças de conjuntura 
e/ou alterações ou impacto no ativo objeto do negócio. 

 
• Dentre essas cláusulas, merecem destaque especial as cláusulas de Mudança Adversa Relevante, 

Efeito Adverso Relevante e Condução dos Negócios (em inglês respectivamente Material Adverse 
Change, MAC, Material Adverse Effect, MAE e Conduct of Business) que têm por objetivo 
garantir que, no fechamento da operação, o vendedor venda e o comprador compre ativos ou 
ações representando um negócio que corresponda substancialmente ao negócio contemplado no 
momento da assinatura do contrato. Na ausência de satisfação dessas condições, em tese o 
fechamento não ocorre. 

 
• A cláusula de Material Adverse Change – MAC geralmente contempla um amplo espectro de 

mudanças de cenário (econômico, social, político, financeiro, de saúde pública) que podem 
impactar de forma relevante e adversa nos negócios do ativo objeto do contrato de compra e 
venda.  A ocorrência de um MAC entre assinatura e fechamento dá a opção ao comprador de não 
prosseguir com a compra.  O racional é que o próprio comprador poderá ser severamente 
afetado pela MAC, ainda que o ativo alvo nada sofra.  Por exemplo, se houver um fechamento 
dos mercados de capital para a emissão de ações ou dívida em razão de crise, o comprador 
poderá não conseguir financiar a aquisição. 

 
• A cláusula de Material Adverse Effect – MAE é geralmente mais específica, pois tem seu foco 

direto o efeito nos negócios do ativo objeto do contrato de compra e venda.  Assim é que o MAC 
normalmente gera um MAE nos negócios do ativo alvo.  No entanto, diferentemente do MAC, que 
é facilmente verificado, pois geralmente são eventos notórios (como por exemplo crises nos 
mercados de capitais ou de crédito), o MAE precisa ser verificado no nível do ativo, para 
determinar se houve efetivamente o impacto adverso relevante que enseje o acionamento da 
cláusula.  Tanto MAC e MAE constam das condições para fechamento, porém diferentemente do 
MAC, o MAE também é inserido no contexto das declarações e garantias. 
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• A cláusula de condução dos negócios por sua vez visa garantir que os vendedores não alterem 
substancialmente a forma como os negócios e operações do ativo eram conduzidos de acordo 
com práticas passadas, antes de um determinado ponto de corte, geralmente a data do último 
balanço auditado.  Assim, ainda que não haja intenção de alterar a forma de condução dos 
negócios, os efeitos da pandemia de COVID-19, como atos de governo determinando o 
fechamento do comércio considerado não essencial e as restrições à circulação, afetarão 
necessariamente a condução dos negócios, e poderão impedir a consumação do fechamento. 
Com efeito, tem havido uma tendência de se excluir da definição de MAC qualquer impacto 
relacionado à pandemia do COVID-19, ou mesmo, em alguns casos, referências a pandemias em 
geral. 

 
• Interpretar essas cláusulas no contexto da pandemia de COVID-19 pode ser um desafio, não 

apenas pelas possíveis deficiências na sua própria formulação. 
 

Como consequência da pandemia, as discussões no Brasil sobre a aplicabilidade de teorias de quebra 
da base do negócio (“Wegfall der Geschäftsgrundlage”), estão ganhando momentum. O STJ também 
ampliou a aplicação para algumas hipóteses que não entraram nesta figura antes da pandemia1.  
 
 
 

 
 
1 https://www.migalhas.com.br/depeso/341599/a-teoria-da-quebra-da-base-do-negocio-na-jurisprudencia-do-stj 
 
 



COVID-19 RESOURCE KIT 

COVID-19 Resource Kit para empresas lidando com o surto 
 

15 

IMPACTOS NAS RELAÇÕES DE COMPANHIAS DE CAPITAL ABERTO 
COM SEUS INVESTIDORES 

ATUALIZADO EM 13/09/2021 
 

 
• Todas as companhias de capital aberto devem avaliar - juntamente com os respectivos conselhos 

e auditores, conforme o caso - o impacto potencial da pandemia de COVID-19 nos seus negócios, 
liquidez e perspectivas financeiras. 

 
• As companhias abertas devem observar as diretrizes estabelecidas pelo Ofício-Circular SNC/SEP 

02/2020 da CVM. Tal Ofício-Circular exige que o diretor de relações com investidores (e 
auditores independentes) considere cuidadosamente os impactos do coronavírus em seus 
respectivos negócios e reporte nas demonstrações financeiras os principais riscos e incertezas 
decorrentes dessa análise, em conformidade com as normas contábeis e de auditoria aplicáveis. 
Complementarmente, recomenda-se que as empresas avaliem, em cada caso, a necessidade de 
divulgar fatos relevantes, previsões e estimativas relacionadas aos riscos do coronavírus na 
elaboração do Formulário de Referência. Adicionalmente, as companhias abertas também devem 
observar as diretrizes constantes no Ofício-Circular SNC/SEP 03/2020, e no Ofício-Circular 
SNC/SEP 01/2021. 

 
• A CVM também publicou deliberações, sugerindo medidas para auxiliar as companhias no período 

da crise causada pela pandemia de COVID-19: 
 

£ A Deliberação 848, publicada em 25 de março de 2020, suspendeu o intervalo de quatro 
meses entre duas ofertas públicas com esforços restritos, a necessidade de arquivamento nas 
juntas comerciais do ato societário que autoriza a emissão de notas promissórias, e todos os 
prazos processuais que correm em desfavor de acusados em processos sancionadores; e 

 
£ A Deliberação 849, publicada em 31 de março de 2020, conforme alterada pela Deliberação 

852, adiou os prazos de entrega de informações periódicas e suspendeu por 04 (quatro) meses 
o artigo 13 da Instrução CVM 476, nos casos em que o adquirente for investidor profissional 
e/ou tratar-se de valor mobiliário emitido por companhia registrada na CVM. 

 
• A Medida Provisória nº 931, publicada em 30 de março de 2020, foi convertida na Lei nº 14.030, 

em 28 de junho de 2020 e, por sua vez, autorizou em caráter excepcional, para as empresas que 
tenham tido o encerramento do exercício social entre 31 de dezembro de 2019 e 31 de março de 
2020, o seguinte: 

 
£ A extensão do prazo para realização da assembleia geral ordinária por 07 (sete) meses 

contado do término do exercício; 
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£ A possibilidade de o conselho de administração deliberar, “ad referendum”, a respeito de 
matérias urgentes de competência exclusiva da assembleia geral; 

 
£ A competência para o conselho de administração ou a diretoria declararem dividendos 

intermediários, independentemente de reforma estatutária; e 
 
£ A possibilidade de a CVM prorrogar os prazos estabelecidos na Lei n° 6.404/76, para 

companhias abertas; 
 

• A CVM divulgou, no dia 14 de maio de 2020, a Instrução CVM 625, que regulamenta a efetiva 
realização de assembleias inteiramente digitais por parte de titulares de debêntures, notas 
promissórias e certificados de recebíveis imobiliários ou do agronegócio. Tal Instrução entrou em 
vigor na data de sua publicação em função da urgência de se estabelecer o regime regulatório a 
tempo de viabilizar a ocorrência de tais assembleias; 

 
• Finalmente, a CVM divulgou, no dia 31 de março do ano 2021, a Resolução Nº 26 sobre a 

postergação dos prazos para entrega de determinadas informações dos fundos de investimento. 
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QUESTÕES CONTRATUAIS 
ATUALIZADO EM 07/07/2021 

 
 

• A pandemia de Covid-19 tem produzido impactos profundos nas relações civis. As consequências 
variam de acordo com os efeitos da pandemia sobre cada contrato sob análise. Portanto, há de 
se indagar: 

 
£ A pandemia o impede o cumprimento da obrigação contratual? Total ou parcialmente? 

Provisória ou definitivamente? 
£ O contrato em questão é de longo prazo e prevê obrigações correspectivas entre as partes (de 

trato sucessivo ou prestação continuada) ou de execução instantânea (ou imediata)? 
 
• As incertezas geradas pela pandemia fizeram com que pessoas, naturais e jurídicas, de direito 

público e privado, tenham preferido suspender negociações e tratativas contratuais em curso, 
quando não suspenderam totalmente a execução de contratos.  

 
• Muitos assim reagiram por senso de oportunidade (ou oportunismo mesmo), outros foram 

movidos por um genuíno sentido de “cautela”, traduzido em uma natural aversão a risco num 
ambiente conturbado e de informações incompletas para permitir tomada de decisão noutra 
direção. 

 
• O direito civil brasileiro conta com institutos jurídicos para lidar com essas situações. Os mais 

aplicáveis têm sido os seguintes: 
 

CASO FORTUITO/FORÇA MAIOR 
 
• Força maior (ou caso fortuito) é um conceito definido no art. 393 do Código Civil – “CC” que o 

classifica como “o fenômeno se verifica diante de um fato necessário, cujos efeitos não eram 
possíveis evitar ou impedir”.  

 
• Caso fortuito ou força maior são uma defesa disponível ao devedor de uma obrigação.  Quando 

verificado, o caso fortuito ou força maior exoneram o devedor da obrigação de adimplir e da 
responsabilidade civil que decorreria da sua mora, em especial a de pagar perdas e danos. 

 
• Os atos normativos emanados do Poder Público para enfrentamento da pandemia determinando 

suspensão de atividades não-essenciais, num claro exercício do poder de polícia e manifestação 
da supremacia do interesse público sobre o privado, constitui o que se chama fato do príncipe 
(factum principis). Tais atos, a depender dos efeitos que produzam sobre uma relação contratual 
específica, podem ser qualificados como caso fortuito/força maior. 
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• Em qualquer análise sobre caso fortuito ou força maior, há que se examinar se o contrato em 
questão não alocou para uma das partes o risco de ocorrência de uma pandemia ou do 
surgimento de uma determinação de autoridade pública competente que suspenda determinado 
ato necessário ao cumprimento de uma obrigação contratual. 

 
• Caso fortuito ou força maior são motivos para exonerar a responsabilidade do devedor em 

relação a obrigações específicas e não se destinam ao exercício de arrependimento ou repúdio 
do contrato como um todo. 

 
• Esses institutos podem até levar, no limite, ao inadimplemento antecipado do contrato e 

impossibilidade de cumprimento sem culpa do devedor, nessas hipóteses sim resolvendo-se o 
contrato, sem perdas e danos. 

 
• Contratos cujas prestações tenham a natureza de obrigações de fazer infungíveis (i.e., 

personalíssimas) ou de obrigação de dar coisa certa se ela se perder ou deteriorar em 
decorrência da pandemia são mais suscetíveis à resolução por impossibilidade superveniente. 

 
• Caso não seja possível a uma parte realizar a prestação em decorrência de caso fortuito ou força 

maior vinculado à pandemia, a outra parte poderá se isentar em cumprir a sua obrigação se as 
prestações forem correspectivas, com base na exceção do contrato não cumprido. 

 
• Há grande ocorrência de comunicados de moratórias tendo como justificativa a pandemia de 

COVID-19 com enquadramento em caso fortuito ou força maior.  No entanto, esse 
enquadramento não é possível antes de uma investigação específica sobre os fatos que 
impossibilitaram o cumprimento da obrigação contratual específica pelo devedor e em que 
medida. Esse ônus pertence ao devedor que invocar força maior. 

 
• Importante dizer que problemas de solvência do devedor geralmente não configuram motivo de 

força maior. 
 

REVISÃO CONTRATUAL 
 
• Os contratos de execução diferida ou continuada, as prestações devem ser cumpridas conforme 

as circunstâncias existentes no momento da contratação.  Uma margem de variabilidade nas 
circunstâncias (uma álea ordinária) entre o momento da contratação e aqueles vários momentos 
posteriores de sua execução é natural e deve ser absorvida pelas partes dentro do âmbito de 
responsabilidade original de cada uma delas, sem que isso perturbe o equilíbrio primitivo das 
prestações (a comutatividade) a que elas se comprometeram. 

 
• Apenas quando esse equilíbrio se rompe e gera grave desproporção, em razão de circunstâncias 

excepcionais, é que a teoria da imprevisão e a teoria da onerosidade excessiva, delineadas a 
seguir em seus aspectos mais essenciais. 
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• Teoria da imprevisão admite a possibilidade de revisão judicial do contrato quando, entre a 
formação do contrato e o momento de sua execução, surgir evento imprevisível que cause 
desproporção manifesta no valor da prestação. 

 
• A teoria da imprevisão não é em si fundamento para o descumprimento da obrigação, salvo se o 

devedor estiver amparado por decisão judicial que o respalde.  Assim, se o credor da obrigação 
não cumprida dispuser de título executivo, poderá se valer de ação de execução por quantia 
certa contra o devedor não amparado por decisão judicial que o libere dos efeitos da mora. 

 
• Se os motivos supervenientes causadores da desproporção tiverem sido previstos pelas partes no 

contrato (e.g., pandemia e/ou determinação de suspensão de atividades por autoridade pública 
competente), não caberá a invocação da teoria em favor do devedor e da revisão contratual, por 
ausência de imprevisibilidade dos motivos que a fundamentam. 

 
• Nas relações de consumo, o requisito de imprevisibilidade é dispensado, bastando que o efeito 

da desproporção substancial entre as prestações para que o consumidor tenha o direito à revisão 
do contrato para reequilibrá-lo. 

 
• Teoria da onerosidade excessiva autoriza que o devedor busque a resolução judicial (o 

encerramento) do contrato se estiverem presentes todos os seguintes pressupostos: 
 

£ O contrato não ser do tipo aleatório (por ex. contrato de seguro); 
£ O contrato ser de execução diferida (trato sucessivo) ou continuada, ou seja, em que as 

prestações se protraem no tempo; 
£ Sobrevenha alteração nas circunstâncias de contratação em razão de acontecimentos (i) 

extraordinários e (ii) imprevisíveis; 
£ A alteração torne a prestação de uma parte do contrato excessivamente onerosa; 
£ A alteração torne a posição da outra parte extremamente vantajosa. Esse requisito da 

“extrema vantagem” para a outra parte é um exercício difícil e complexo.  
 

ANULAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS EM MEIO À PANDEMIA 
 
• Além das possibilidades de exoneração de obrigações, de revisão ou até de resolução contratual 

relacionados à pandemia de COVID-19, cabe também analisar situações em que contratos 
tenham sido celebrados com a previsão de prestações flagrantemente desvantajosas em caráter 
emergencial durante o período de crise. 

 
• Há condições muito específicas para autorizar a anulação desses contratos. Os principais 

institutos em debate seriam os seguintes: 
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£ Estado de Perigo: previsto no art. 156 do CC, é um vício do negócio jurídico que ocorre 
“quando alguém, premido de necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave 
dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa.” 
 
Para a sua configuração é exigida demonstração rigorosa dos seguintes requisitos: 
 
¢ Potencial de lesividade da situação envolvendo bem jurídico de alta importância; 
¢ Conhecimento pela outra parte do estado de perigo da vítima (é o “dolo de 

aproveitamento”, o estado de consciência da exploração da contraparte); e 
¢ Onerosidade excessiva entre as prestações assumidas. 

 
£ Lesão: se assemelha com o estado de perigo, mas com a diferença em que nele não é 

necessário estar presente o dolo de aproveitamento por parte daquele que se locupleta.  A 
lesão pode levar à anulabilidade do negócio jurídico pela via judicial desde que presentes: 
 

¢ A situação de premente necessidade ou inexperiência do contratante; 
¢ Onerosidade excessiva (desproporção) entre as prestações assumidas, o que é aferido 

segundo os valores vigentes ao tempo da contratação. 
 

£ Como consequência da pandemia, as discussões no Brasil sobre a aplicabilidade de teorias de 
quebra da base do negócio (“Wegfall der Geschäftsgrundlage”), estão ganhando momentum. 
O STJ também ampliou a aplicação para algumas hipóteses que não entraram nesta figura 
antes da pandemia2. 
 

 
 
2 https://www.migalhas.com.br/depeso/341599/a-teoria-da-quebra-da-base-do-negocio-na-jurisprudencia-do-stj 
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QUESTÕES DE SEGUROS 
ATUALIZADO EM 13/05/2020 

 
 

SEGUROS PARA EVENTOS 
 
• Esse tipo de seguro ainda possui pouca penetração no Brasil, ainda que seja disponibilizado no 

mercado por um bom número de seguradoras e com um pacote razoavelmente completo de 
coberturas.  

 
• Os riscos de cancelamento, abandono, interrupção, transferência ou adiamento de eventos 

diretamente decorrentes de qualquer causa que esteja fora do controle do segurado 
(organizador ou realizador do evento) são normalmente incluídos como condições especiais 
(modalidades) de uma apólice potencialmente ampla de cobertura de riscos passíveis de 
acometer eventos. 

 
• As apólices de eventos normalmente combinam coberturas first-party (i.e., que protegem as 

perdas diretas sofridas pelo próprio segurado) e third party (ou seja, a responsabilidade civil do 
segurado). 

 
• Seguradoras também oferecem como modalidade separada ou combinada a Cobertura de Não 

Comparecimento. Ela cobre eventual adiamento, interrupção ou abandono do evento segurado 
caso a pessoa designada na apólice fique impossibilitada de comparecer ao evento em 
decorrência, por exemplo, de enfermidade. 

 
• A apólice cobre despesas líquidas apuradas, que consistem, grosso modo, no resultado de todos 

os custos incorridos pelo segurado na organização, realização e prestação de serviços para o 
evento, inclusive custos de publicidade, deduzidos da receita bruta recebida ou a receber e 
menos ainda de quaisquer economias que o segurado possa efetuar para diminuir tais perdas em 
caso de cancelamento, interrupção ou adiamento do evento. 

 
• Algumas apólices de eventos excluem perdas consequentes de gripe aviária, influenza, gripe 

suína e SARS, bem como qualquer tipo de pandemia assim classificada pela Organização Mundial 
de Saúde (OMS). Nesse particular, no dia 11 de março de 2020, a OMS declarou a disseminação 
de COVID-19 como uma pandemia; até tal momento a entidade vinha evitando conferir ao 
fenômeno esse status. 

 
• Portanto, é um ponto de discussão se as seguradoras cobrirão ou não as perdas relacionadas a 

eventos cancelados até o dia em que a OMS passou a classificar o crescimento no número de 
diagnósticos de COVID-19 como uma pandemia. 
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• Exclusões específicas da Cobertura de Não Comparecimento – logo, não invocáveis pelo segurado 
– incluem o não comparecimento por motivo de doença para qual a pessoa designada na apólice 
já estava em tratamento no momento em que a pandemia foi declarada. 

 
• As apólices que cobrem seguros seguem planos não-padronizados. Por essa razão, suas 

disposições específicas podem variar consideravelmente. Dessa forma, é recomendável que o 
segurado examine detalhadamente a redação de sua apólice para determinar as perspectivas de 
cobertura em caso de necessidade de cancelamento, abandono, interrupção, transferência ou 
adiamento de algum evento em razão do risco de contaminação de pessoas por coronavírus. 

 

SEGURO DE LUCROS CESSANTES 
 
• Desde que a crise envolvendo a COVID-19 se instalou, mais e mais empresas têm implementado o 

trabalho em regime de home office e muitos dos que não podem fazê-lo (e.g., fábricas) têm 
instruído empregados a ficarem em casa até segunda ordem.  Praticamente todos os voos 
internacionais foram suspensos o que está causando graves prejuízos econômicos. A logística e o 
transporte de pessoas e cargas também estão sofrendo os graves efeitos de tais medidas 
preventivas. Cadeias de fornecimento estão sendo desmanteladas pela crise. Empresas não 
conseguem obter matérias-primas, peças e componentes, enfim, insumos em geral de 
fornecedores com vistas a manter linhas de produção/montagem ativas. 

 
• Uma indagação crescente é se as apólices de lucros cessantes (business interruption, no 

mercado internacional) cobrem esses prejuízos.  Essas apólices geralmente objetivam “garantir 
uma indenização pelos prejuízos resultantes da interrupção ou perturbação no movimento de 
negócios do segurado, causada pela ocorrência de eventos discriminados na apólice” (Circular 
SUSEP nº 560/17, art. 2º). 

 
• Ocorre que as coberturas de lucros cessantes efetivamente disponíveis no Brasil dificilmente 

farão frente às perdas descritas, exceto em alguns casos muito restritos. 
 
• A cobertura de lucros cessantes é tradicionalmente comercializada de maneira acessória a 

seguros patrimoniais sob a forma de condições especiais. Devido a essa estrutura contratual, o 
evento que funciona como gatilho da apólice é o dano material (geralmente definido na apólice 
de forma muito restrita, incorporando um sentido de dano físico a um bem tangível, uma coisa, 
uma “propriedade”, para repetir o termo muitas vezes empregado em apólices), e não um dano 
físico ou uma lesão corporal a um ou mais sujeitos. 

 
• Nesse contexto, a contaminação de um local segurado pelo coronavírus (como um escritório, 

uma loja, um edifício ou mesmo uma embarcação ou uma plataforma de petróleo) pode 
representar um dano material (ao bem segurado) para os fins da apólice?  Pode a seguradora ser 
obrigada a descontaminar o local, uma vez que a cobertura normalmente inclui "reparo ou 
reposição dos bens segurados de forma a possibilitar que os mesmos possam continuar a 
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trabalhar ou operar normalmente”?  Ambas nunca foram apreciadas e respondidas pelos nossos 
tribunais. 

 
• Alguém que possua um seguro de lucros cessantes deve revisar cuidadosamente os termos e 

condições de sua apólice para verificar se os seus termos permitem a cobertura.  
 
• A regra geral sugere inocorrência do gatilho de cobertura consistente na materialização de danos 

materiais a bens segurados. No entanto, as seguradoras são livres para comercializar seguros 
patrimoniais não-padronizados no Brasil, o que nos leva a encontrar variações importantes nos 
clausulados das apólices disponíveis no mercado. Por exemplo, algumas apólices exigem que 
ocorra um “acidente” (usualmente definidos como um evento súbito e imprevisto) também como 
um requisito para que surja um sinistro, o que pode adicionar ainda mais complexidade à 
determinação quanto à existência ou não de cobertura. Outras apólices não possuem semelhante 
requisito. Portanto, não há uma resposta geral e absoluta para todos os casos; a investigação 
final deve ser feita reclamação a reclamação, apólice a apólice, à luz do clausulado específico 
em questão. 

 

SEGURO DE VIAGEM 
 
• A COVID-19 é uma doença "importada" e muitos brasileiros a contraíram durante viagens 

internacionais.  O seguro de viagem comercializado no Brasil geralmente oferece cobertura 
básica para despesas médicas, hospitalares e/ou odontológicas para o caso de contaminação 
e/ou sintomas durante a viagem.  Coberturas para cancelamento, interrupção ou extensão da 
viagem devido a surtos globais estão disponíveis sob a forma de cobertura adicional. 

 
• No entanto, a maioria das apólices de seguro de viagem exclui pandemias da cobertura. Nesses 

casos, as apólices normalmente cobrem primeiro atendimento emergencial até que o segurado 
tenha confirmado o diagnóstico com a COVID-19; a partir desse momento, o tratamento ficará a 
cargo do sistema público de saúde local. Para as apólices que não excluem pandemias, os custos 
com tratamento médico, em princípio, serão considerados cobertos. 

 
• A data da viagem também é um fator importante. Seguradoras, inclusive internacionais, têm 

negado cobertura para viagens iniciadas após o risco de contágio com o coronavírus em destinos 
internacionais ter se tornado de algo de conhecimento público e notório, mesmo que a definição 
dessa data de modo geral seja algo impreciso. A negativa se baseia no fato de que o segurado 
conhecia o risco (e o assumiu) ou em agravamento consciente do risco. Nestes casos, o 
aconselhamento jurídico em uma jurisdição estrangeira seria necessário para uma orientação 
adequada. 
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PLANOS DE SAÚDE 
 
• As operadoras de planos de saúde, incluindo as seguradoras especializadas em saúde, serão 

fortemente impactadas pelo surto de COVID-19. 
 
• Em 12 de março de 2020, a Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

aprovou a Resolução Normativa nº 453 (publicada no Diário Oficial de 13 de março de 2020), que 
introduz os exames para diagnóstico da gripe por coronavírus no rol de procedimentos médicos 
obrigatoriamente disponibilizados pelas operadoras a beneficiários.  O tratamento da doença já 
estava coberto pelos planos de saúde de acordo com sua segmentação (ambulatorial ou 
hospitalar). 

 
• No Brasil, as operadoras de planos de saúde são obrigadas a reembolsar o sistema de saúde 

pública (ressarcimento ao SUS) por quaisquer despesas médicas incorridas com pacientes que 
sejam beneficiários de planos. 

 
• O índice de sinistralidade nos planos de saúde está aumentando substancialmente devido à 

pandemia de COVID-19, levando a pleitos de reajuste das operadoras de planos de saúde com 
vistas a eliminar o desequilíbrio dos contratos. 

 
• Essas reivindicações surgirão nos próximos meses (ainda durante o prazo de vigência dos planos 

de saúde) ou por ocasião da renovação dos planos, cujos prazos de vigência são anuais. Esperam-
se grandes problemas a serem enfrentados por estipulantes para renovar os planos.  O seguro de 
“stop loss” oferece cobertura para perdas que excedem em muito a margem de sinistralidade 
estimada no plano de saúde, mitigando assim prejuízos econômicos do grupo de segurados 
(incluindo da estipulante) relacionados ao aumento inesperado de sinistros.  Contudo, poucas 
empresas contratam a cobertura “stop loss”. 

 
• Em 4 de março de 2020, o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) publicou resolução que 

autoriza que operadoras de planos de saúde em geral transfiram riscos contratados por meio de 
resseguro.  Antes disso, apenas as seguradoras de saúde, que correspondem a um subtipo de 
operadora de planos de saúde importante, mas não prevalente no mercado, podiam fazê-lo. E 
isso unicamente por falta de normas jurídicas que permitissem às não-seguradoras ceder riscos 
em resseguro.  

 
• Os formuladores das políticas de seguros acreditam que essa mudança regulatória ampliará 

significativamente a capacidade das operadoras de planos de saúde em lidar com os riscos 
relacionados à assistência à saúde em um futuro próximo. 
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RELAÇÕES DE CONSUMO 
ATUALIZADO EM 05/07/2021 

 
 

DEVER DE INFORMAR – Impactos do COVID-19 nas Relações de Consumo e medidas 
deles decorrentes 
 
• O fornecedor deverá informar os consumidores não somente acerca dos impactos diretos que a 

pandemia de COVID-19 possa causar aos seus produtos e serviços, mas, na medida do possível, as 
medidas excepcionais que adotará durante o período em que se mantiver o estado de pandemia.  

 
• Dependendo do mercado e da extensão do impacto nas atividades do fornecedor, seja sob a 

perspectiva prática, econômica, de produção ou outra ordem, as políticas de flexibilização de 
pagamentos, atrasos, reembolso, adiamento etc. deverão ser clara e ostensivamente informadas 
ao consumidor, assim como as consequências de cada caso. 

 

RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR E SUAS POSSÍVEIS EXCLUDENTES  
(no contexto do coronavírus) - Caso fortuito e força maior vs. situação inerente 
à atividade do fornecedor 
 
• Pela regra geral do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor é responsável pelos 

produtos/serviços que coloca no mercado, independentemente de culpa (a chamada 
responsabilidade objetiva). Essa regra de responsabilização é flexibilizada na ocorrência de caso 
fortuito ou força maior.  

 
• A COVID-19, até o seu advento era imprevisível e inevitável, que afetou/impediu o cumprimento 

de obrigações, sendo um fator excludente de responsabilidade e passível de exonerar o 
fornecedor de determinadas obrigações, desde que mantido um nível adequado de proteção ao 
consumidor, mesmo nesse contexto extraordinário.  

 
• Em qualquer caso, é necessário atentar para o fato de que eventos de caso fortuito ou força 

maior apenas excluem responsabilidade quando não são inerentes à atividade desenvolvida pela 
empresa, o que exige uma avaliação caso a caso. 
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SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS E DIREITO DO CONSUMIDOR – 
Suspensão preventiva ou mandatória e alternativas para atender às demandas em 
tempos de isolamento  
 
• Independentemente do motivo da suspensão das atividades do fornecedor, seja ela preventiva 

(por opção da empresa), ou forçada (por ordem do Governo), o fornecedor precisa estar 
preparado para continuar atendendo as demandas dos consumidores em tempos de isolamento. 
Os consumidores ainda podem ter interesse em exercer o direito à troca de um produto, ou seu 
direito de arrependimento, por exemplo, e o fornecedor deve implementar medidas para 
garantir que o atendimento ao consumidor seja mantido da forma mais ágil e prestativa possível 
para evitar futuros conflitos ou reclamações.  

 
• Uma alternativa é avaliar a possibilidade de oferecer um atendimento em meio eletrônico - 

como já é feito para os casos de vendas via e-commerce, por força do Decreto do Comércio 
Eletrônico - para todos os tipos de produtos e serviços (e não apenas os que sejam 
comercializados online). Desse modo aumentam-se as chances de que seja possível oferecer um 
serviço adequado e eficaz que possibilite ao consumidor resolver suas demandas sobre 
informações, dúvidas, reclamações, suspensão ou cancelamento de pedidos. Caso não seja 
possível manter uma estrutura de atendimento via SAC, para as empresas que não conseguem 
manter um SAC remotamente, o atendimento pode ser facilitado via redes sociais, por exemplo.  

 

SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO, REAGENDAMENTO, PRORROGAÇÃO DO 
CONTRATO E PERÍODO DE CARÊNCIA – Como se portar diante dos pedidos para 
evitar descumprimento do CDC, dano reputacional, penalidades e litígios 
 
• Os fornecedores devem avaliar possibilidades de manter as ofertas dos seus produtos e serviços 

por meios eletrônicos ou à distância.  Fornecedores de produtos podem manter as vendas online 
ou por telefone, por exemplo. Fornecedores de serviços podem usar a criatividade para manter a 
oferta dos serviços em outra modalidade (academias e cursos também podem avaliar a 
disponibilização de aulas online, por exemplo).  

 
• As empresas também devem avaliar cautelosamente os pedidos de reembolsos, reagendamentos, 

prorrogações do contrato – mediante a concessão de carência para o momento atual - já que a 
ocasião também se mostra sensível para os consumidores. As empresas devem estar preparadas 
para responder a todos esses pedidos nos canais de atendimento aos consumidores. Eventual 
negativa pode gerar reclamações em redes sociais e desencadear maiores problemas. Os 
fornecedores também precisam avaliar se os reagendamentos serão feitos a critério do 
consumidor ou do fornecedor.  
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APLICAÇÃO DE PENALIDADES AO CONSUMIDOR POR CANCELAMENTO – 
Legalidade ou não da cobrança, redução de percentuais de multas, outras medidas 
alternativas 
 
• No contexto do surto de COVID-19, solicitações de cancelamento de serviços por parte de 

consumidores têm se tornado cada vez mais recorrentes. Em determinadas contratações, há 
previsão de multa contratual por cancelamento, mas o consumidor deseja que o cancelamento 
ocorra sem nenhuma cobrança adicional ou mediante devolução integral dos valores já pagos. 

 
• Por exemplo, epidemias e problemas de saúde são considerados eventos de força maior que 

permitem o cancelamento de reservas e pacotes de viagens. A jurisprudência entende de forma 
geral que, nesses casos, o montante total deve ser reembolsado ao consumidor; ou nenhuma 
penalidade de cancelamento deve ser cobrada, mesmo que contratualmente prevista. Por outro 
lado, a depender das circunstâncias em que o pedido de cancelamento ocorreu (ex. serviços não 
afetados por restrições governamentais, serviços que ainda poderiam ser prestados com 
segurança, mas que o consumidor optou por cancelar) e de justo motivo para embasar a 
manutenção da cobrança da multa por parte do fornecedor, a aplicação da penalidade pode ser 
mantida, ainda que em percentual inferior ao contratado. 

 
• É importante ter cautela a linha de ação a ser adotada pela empresa em cada caso, pois 

eventual multa cobrada pode ser revertida em juízo, com a determinação do retorno em dobro 
do valor, caso se entenda que não havia respaldo para tal cobrança. 
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COMÉRCIO EXTERIOR - OMC 
ATUALIZADO EM 08/09/2021 

 
 
O governo brasileiro vem adotando diversas medidas de comércio exterior para facilitar o combate à 
pandemia ocasionada pelo COVID-19. Tais medidas são relevantes para a manutenção do 
abastecimento e obtenção de suprimentos, produtos e equipamentos fundamentais, bem como para o 
fornecimento de insumos necessários para sua produção nacional. 
 
As principais medidas em resposta ao COVID-19 relacionadas à política comercial adotadas pelo 
governo brasileiro (sobretudo por órgãos do Ministério da Economia - ME) até o presente momento 
estão elencadas a seguir e consistem, de maneira geral, na lista de redução temporária das alíquotas 
do imposto de importação e facilitação às importações, bem como controle e monitoramento das 
exportações. Medidas restritivas à entrada de estrangeiros no país também foram adotadas. 
 

IMPORTAÇÕES 
 
LISTA DE REDUÇÃO TEMPORÁRIA DAS ALÍQUOTAS DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO 

 
A Câmara de Comércio Exterior (CAMEX), do ME, criou o instrumento de exceção à Tarifa Externa 
Comum (TEC) de redução temporária das alíquotas do imposto de importação de determinados 
produtos para facilitar o combate à pandemia ocasionada pelo COVID-19, através da Resolução n° 
17/2020, publicada em 18 de março de 2020, ao amparo do art. 50, alínea d, do Tratado de 
Montevidéu de 1980, internalizado pelo Brasil por meio do Decreto n° 66/1981, diante da 
necessidade de proteger a saúde e a vida humana. 
 
A lista de produtos originalmente criada pela Resolução CAMEX n° 17/2020 vem sendo 
periodicamente atualizada por Resoluções subsequentes. 
 
Até a presente data, mais de 600 itens já foram listados por estas Resoluções. De forma resumida, 
eles encontram-se nos seguintes grupos: 
 
• Medicamentos e princípios ativos; 
• Equipamentos médico-hospitalares; 
• Insumos para fabricação de equipamentos médico-hospitalares; 
• Álcool em gel e insumos para sua fabricação; 
• Aventais médicos, máscaras e luvas; 
• Componente de câmeras de medição térmica; 
• Equipamentos para diagnósticos e testes de detecção do vírus; 
• Equipamentos para auxílio respiratório; 
• Produtos para limpeza e higienização. 
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A Resolução CAMEX n° 17/2020 prevê, ainda, que os procedimentos de importação dos produtos 
constantes da lista, incluindo o licenciamento, controle ou inspeção, devem ser priorizados pelas 
autoridades aduaneiras.  
 
As medidas de isenção do imposto de importação e priorização das importações permanecerão em 
vigor, a princípio, até 31 de dezembro de 2021.  
 
Dúvidas e pleitos para inclusão ou alteração de produtos na lista devem ser encaminhados ao Comitê 
de Alterações Tarifárias (CAT), da CAMEX, via e-mail (cat@mdic.gov.br), a qualquer momento. Não 
há um formulário específico a ser preenchido, mas é importante que os pleiteantes apresentem 
informações e documentação suporte demonstrando a utilização do produto no combate ao COVID-
19.  
 
FACILITAÇÃO ÀS IMPORTAÇÕES 
 
Além das medidas de redução do imposto de importação, diversos órgãos envolvidos no processo de 
importação, como a CAMEX, a Secretaria de Comércio Exterior (SECEX), a Receita Federal do Brasil 
(RFB) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), também vêm tomando providências para 
facilitar e acelerar as importações de produtos de combate ao COVID-19. Abaixo listamos algumas 
das medidas tomadas até a presente data:  
 
• A CAMEX zerou o imposto de importação de pneus de carga, com objetivo de contribuir para a 

redução dos custos operacionais do transporte rodoviário de cargas no Brasil. A medida atendeu 
a uma solicitação do Ministério da Infraestrutura (MI), tendo em vista a participação do 
Transportador Rodoviário de Cargas (TRC) na matriz de transportes do país e as dificuldades do 
setor decorrentes da restrição econômica ocasionada pela pandemia da COVID-19 (Resolução 
GECEX nº 148/2021). 

 
• A CAMEX e a SECEX suspenderam os direitos antidumping (AD) e a exigência de licenciamento de 

importação para as importações brasileiras de seringas descartáveis, de uso geral, de plástico, 
com capacidade de 1ml, 3ml, 5ml, 10ml ou 20ml, com ou sem agulhas, originárias da China. A 
medida permanecerá em vigor, a princípio, até 22 de junho de 2022 (Resolução GECEX nº 
216/2021 e Portaria SECEX nº 18/2020). Além disso, a SECEX suspendeu também a exigência de 
licenciamento de importação para tubos de plástico para coleta de sangue a vácuo, originários 
da Alemanha, EUA, Reino Unido, Irlanda e China (Portaria SECEX nº 18/2020). 

 
• A SECEX dispensou as importações de ventiladores pulmonares, monitores de sinais vitais, 

bombas de infusão, equipamentos de oximetria e capnógrafos, usados, das exigências contidas 
no artigo 41 da Portaria SECEX nº 23/2011, tal como a inexistência de produção nacional 
(Portaria SECEX nº 25/2020). 
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• A RFB simplificou o procedimento de despacho aduaneiro de importação para determinados 
produtos utilizados no combate ao COVID-19. Com a medida, tais mercadorias terão maior 
celeridade no trâmite aduaneiro, sendo permitida a sua entrega ao importador antes da 
conclusão da conferência aduaneira. Além disso, determinou-se que as Declarações de 
Importação (DIs) envolvendo esses itens deverão ter tratamento prioritário, tanto pelas unidades 
da RFB, quanto pelo depositário responsável por sua custódia. A lista completa das mercadorias 
atingidas pela medida pode ser encontrada no Anexo II da Instrução Normativa (IN) SRF n° 
680/2006. 

 
• A RFB permitiu a apresentação do Certificado de Origem (CO) até 60 dias após o registro da DI 

para determinados produtos destinados ao combate ao COVID-19 importados de origens 
preferenciais. Para obter a preferência tarifária, a transação deverá vir amparada por uma 
declaração do próprio exportador, bem como um termo de responsabilidade do importador 
consignando os benefícios tributários recebidos (IN RFB n° 1.936/2020). 

 
• As Alfândegas dos Aeroportos Internacionais de Viracopos, Guarulhos, Galeão, Fortaleza e dos 

Portos de Itaguaí, Rio de Janeiro e São Luís do Maranhão autorizaram o registro de DI antes da 
descarga das mercadorias listadas no Anexo II da IN SRF n° 680/2006 nos respectivos recintos 
jurisdicionados, enquanto perdurarem as medidas de enfrentamento ao COVID-19 (Portarias 
ALF/VCP n° 36/2020, ALF/GRU n° 38/2020, ALF/GIG n° 67/2020, ALF/FOR n° 7/2020, ALF/IGI 
n° 7/2020, ALF/RJO n° 39/2020 e IRF/SLS n° 5/2020). 

 
• A ANVISA facilitou as importações de dispositivos médicos novos e medicamentos identificados 

como prioritários para uso em serviços de saúde. Com isso, um rol de medicamentos e 
dispositivos não regularizados no país pode ser importado de forma direta por órgãos e entidades 
públicas e privadas, bem como serviços de saúde. Os medicamentos e dispositivos a serem 
importados, no entanto, devem ser pré-qualificados pela OMS ou possuir regularização válida em 
um país que possua uma autoridade regulatória predeterminada. Em todos os casos, deve-se 
apresentar o comprovante de cumprimento das Boas Práticas de Fabricação, ou documento 
equivalente. A princípio, a medida tem validade de 120 dias, sendo possível a sua prorrogação 
enquanto perdurar a emergência de saúde pública relacionada a COVID-19 (Resolução de 
Diretoria Colegiada – RDC nº 483/2021). Conforme a Resolução RDC nº 561/2021 (publicada em 8 
de setembro de 2021 no Diário Oficial da União), esta medida foi prorrogada por 60 dias. 

 
• A ANVISA simplificou os requisitos para a fabricação, importação e comercialização de 

equipamentos de proteção individual identificados como prioritários no combate a COVID-19, 
tais como máscaras cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 ou equivalentes, óculos de 
proteção, protetores faciais (face shield), vestimentas hospitalares descartáveis 
(aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), gorros e propés. A fabricação desses 
produtos, por exemplo, está excepcional e temporariamente dispensada de notificação à 
ANVISA. Além disso, está autorizada a importação desses produtos, ainda que não regularizados 
pela ANVISA, desde que regularizados e comercializados em jurisdição de membro do 
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International Medical Device Regulators Forum (IMDRF). A medida tem vigência enquanto 
perdurar a ESPIN (RDC nº 448/2020). 

 
• A ANVISA simplificou os requisitos para a importação, comercialização e doação de ventiladores 

pulmonares, monitores de sinais vitais, bombas de infusão, equipamentos de oximetria e 
capnógrafos usados, indispensáveis em unidades de terapia intensiva. Com isso, permitiu-se a 
importação desses produtos, desde que possuam ou já tenham possuído registro sanitário junto à 
ANVISA, observados os requisitos estabelecidos na Resolução. A medida permanecerá em vigor 
enquanto perdurar a ESPIN (RDC nº 378/2020). 

 
• A ANVISA facilitou as importações de produtos para diagnóstico in vitro de Coronavírus, enquanto 

permanecer o estado de ESPIN° A medida prevê que as importações de tais produtos poderão ser 
realizadas por meio de modalidades de Licenciamento de Importação e Remessa Expressa, sendo 
que a análise destas importações será priorizada pela ANVISA (Resolução de Diretoria Colegiada – 
RDC n° 366/2020).  

 
• O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) suspendeu, enquanto 

perdurar o ESPIN, a compulsoriedade da certificação de Equipamento de Proteção Individual 
(peça semifacial filtrante para partículas), estabelecida na Portaria INMETRO nº 561/2014 
(Portaria nº 142/2021). 

 

EXPORTAÇÕES 
 
Com a Lei n° 13.933, publicada em 24 de abril de 2020, o Brasil passou a proibir as exportações de 
produtos médicos, hospitalares e de higiene essenciais ao combate à pandemia decorrente do COVID-
19. 
 
Os produtos sujeitos à proibição prevista na Lei se encontram nas seguintes categorias: 
 
• Equipamentos de proteção individual de uso na área de saúde, tais como luvas látex, luva 

nitrílica, avental impermeável, óculos de proteção, gorro, máscara cirúrgica, protetor facial; 
• Ventilador pulmonar mecânico e circuitos; 
• Camas hospitalares; 
• Monitores multiparâmetro; 
• Solução de cloreto de sódio 0,9%; 
• Seringas; 
• Agulhas.  
 
O Poder Executivo pode incluir, excluir ou alterar produtos da lista. A solução de cloreto de sódio 
0,9%, seringas e agulhas foram itens recentemente incluídos na lista de produtos sujeitos à proibição 
de exportações, nos termos da Lei n° 13.933. 
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A Lei passou a vigorar a partir da data de sua publicação e tem validade enquanto perdurar o ESPIN. 
 
Antes da publicação da Lei n° 13.993/2020, o Brasil ainda não havia adotado medidas de proibição às 
exportações, mas adotado medidas mais rigorosas de controle e fiscalização, tais como: 
 
• Requisição de Licença Especial de Exportação de Produtos para o Combate a COVID-19 para 

determinadas mercadorias (Portaria SECEX n° 16/2020). 
 
• Requisição temporária de autorização prévia da ANVISA para exportações de produtos tais como 

a nitazoxanida, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, fentanil, midazolam, etossuximida, 
propofol, pancurônio, vancurônio, rocurônio, succinilcolina, ivermectina, heparina sódica suína, 
heparina sódica bovina, enoxaparina sódica, dexmedetomidina na forma de matéria-prima, 
produto semi-elaborado, produto a granel ou produto acabado. A medida também engloba 
insumos farmacêuticos ativos, sais, éteres e ésteres destas substâncias. A norma está prevista 
para perdurar enquanto durar o estado de emergência de saúde pública relacionado ao COVID-19 
(RDCs ANVISA n° 352/2020 e 485/2021).  

 
Ainda no que tange às exportações, foi publicada no dia 24 de setembro de 2020 a Lei nº 
14.060/2020, prorrogando o prazo para cumprimento dos regimes de drawback suspensão e isenção. 
Com a medida, os exportadores brasileiros terão mais tempo para cumprir os compromissos de 
exportação assumidos no âmbito do regime aduaneiro especial de drawback.  
 

INTERNACIONAL 
 
No âmbito internacional, diversos países têm igualmente adotado medidas no combate a COVID-19. 
De acordo com relatório publicado pela Organização Mundial do Comércio (OMC), as principais 
medidas estão relacionadas a barreiras técnicas ao comércio e medidas sanitárias e fitossanitárias. 
 
As medidas afetam principalmente o comércio de equipamentos de proteção individual, alimentos, 
equipamentos médicos, produtos derivados de plantas e animais vivos. 
 
São, entre outras, algumas das medidas adotadas até o momento: 
 
• Eliminação e redução temporária dos impostos de importação de produtos utilizados no combate 

ao COVID-19 (Zimbabwe, Uruguai, Reino Unido, Ucrânia, Suíça, Singapura, Sérvia, Taiwan, Saint 
Kitts, Rússia, Filipinas, Peru, Paraguai, Panamá, Nova Zelândia, Malásia, Coreia do Sul, 
Indonésia, Índia, Fiji, União Europeia, Comunidade Econômica Eurasiática, El Salvador, Equador, 
República Dominicana, Costa Rica, Colômbia, Azerbaijão e Argentina); 

 
• Restrições e proibições temporárias às exportações de produtos utilizados no combate ao COVID-

19 (Estados Unidos, Reino Unido, Ucrânia, Tailândia, Suíça, Sri Lanka, África do Sul, Sérvia, 
Taiwan, Rússia, Paraguai, Paquistão, Noruega, Macedônia do Norte, Marrocos, Maurícia, Malásia, 
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Quirguistão, Coreia do Sul, Israel, Indonésia, Índia, Honduras, Georgia, União Europeia, 
Comunidade Econômica Eurasiática, El Salvador, Egito, Equador, República Dominicana, Costa 
Rica, Colômbia, Belarus, Bangladesh, Azerbaijão, Austrália, Argentina, Argélia e Albânia); 

 
• Exclusão temporária de certos produtos sujeitos à cobrança de tarifa adicional de 25% aplicada 

pelos Estados Unidos sobre importações originárias da China, com efeitos retroativos; e 
 
• Aumento temporário das cotas de importação, pela Suíça, de determinados produtos, tais como 

ovos, leite e manteiga. 
 

FECHAMENTO DE FRONTEIRAS 
 
Desde março de 2020, o Brasil vem adotando medidas restritivas para a entrada de estrangeiros no 
país. Atualmente, está restrita a entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade, por 
rodovias, por outros meios terrestres ou por transporte aquaviário. No entanto, a restrição não se 
aplica às exceções previstas na Portaria da Casa Civil nº 655/2021. A adoção dessa medida decorreu 
de recomendação técnica e fundamentada da ANVISA, por motivos sanitários relacionados com os 
riscos de contaminação e disseminação da COVID-19. 
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QUESTÕES DE SAÚDE PÚBLICA (HEALTHCARE E LIFE SCIENCES) 
ATUALIZADO EM 13/09/2020 

 
 
• A Lei Federal nº 13.979/2020 fornece às autoridades federais e locais meios para lidar com a crise 

causada pela pandemia de COVID-19. A referida lei, no entanto, teve sua vigência encerrada no 
dia 31 de dezembro de 2020, junto ao encerramento da vigência do Decreto Legislativo 
nº06/2020, que reconhece o estado de calamidade pública no País. Apesar de expirada a 
vigência, o Ministro Ricardo Lewandowski emitiu decisão para deferir parcialmente a medida 
cautelar requerida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.625/DF mantendo a vigência dos 
artigos 3°, 3°-A, 3°-B, 3°-C, 3°-D, 3°-E 3°-F, 3°-G, 3°-H e 3°-J da Lei Federal. Os demais artigos 
da Lei Federal, contudo, hoje estão sem efeito. 

 
• Assim, os agentes públicos continuam autorizados a ordenar medidas de: 
 

£ Isolamento;  
£ Quarentena;  
£ Realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras 

biológicas, vacinas ou tratamentos médicos específicos;  
£ Execução de estudos epidemiológicos;  
£ Exumação, necropsias e cremações;  
£ Restrições excepcionais e temporárias de entrada e saída do País;  
£ Requisição de bens ou serviços de particulares, mediante o pagamento subsequente de um 

“preço justo”; e  
£ Autorização excepcional e temporária para a importação, mesmo sem registro na ANVISA, de 

produtos sujeitos à vigilância sanitária. 
 
• A Portaria nº 356/2020 do Ministro da Saúde regulamenta a Lei Federal nº 13.979 e indica que as 

autoridades públicas poderão utilizar as prerrogativas nela estabelecidas até que haja o 
encerramento da “situação de Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional”.  

 
• Para evitar atos administrativos potencialmente arbitrários e excessivos, a Lei Federal nº 

13.979/2020 estabelece que qualquer uma das medidas indicadas no parágrafo anterior [A.] 
“somente será determinada com base em evidências científicas” e [B.] “será limitada, no tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública”. 

 
• Para garantir que tais determinações sejam pronta e totalmente implementadas, a Lei Federal nº 

13.979/2020 estabelece que sua violação “acarretará responsabilização” de quem as descumprir. 
Além disso, a lei federal também estabelece que os indivíduos impedidos de comparecer a seus 
locais de trabalho terão suas ausências reconhecidas como "faltas justificadas" - e que todas as 
pessoas afetadas pelas medidas nela previstas terão direito a "tratamento médico gratuito". 
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TELEMEDICINA E TELEATENDIMENTO 
 
• O Conselho Federal de Medicina expediu em 19 de março de 2020 o Ofício nº 1.756, pelo qual 

autorizou expressamente certas práticas de telemedicina em caráter excepcional. 
 

• Ato contínuo, em 23 de março de 2020, o Ministério da Saúde publicou a Portaria nº 
467, regulamentando atendimentos médicos à distância, como uma medida adicional para frear a 
contaminação, tanto na rede pública quanto privada.  

 
• A telemedicina poderá ser utilizada para fins de atendimento pré-clínico, de suporte assistencial, 

de consulta, monitoramento e diagnóstico, e médicos poderão emitir atestados ou receitas 
mediante assinatura eletrônica. As consultas deverão ser registradas em prontuário clínico com 
indicação de data, hora, tecnologia da informação e comunicação utilizadas, além do número do 
registro do profissional médico no CRM aplicável. 

 
• As ações de telemedicina somente serão autorizadas enquanto perdurar a Emergência em Saúde 

Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada por meio da Portaria nº 188/GM/MS, de 3 de 
fevereiro de 2020.  

 
• Os conselhos de classe de nutrição, enfermagem e fisioterapia também aprovaram resoluções a 

respeito de atendimento remoto durante a situação de emergência causada pela pandemia de 
COVID-19. 

 
 

SUSPENSÃO DE PRAZO PARA AJUSTE ANUAL DE MEDICAMENTOS PARA 
2020 
 
• Em 31 de março de 2020 foi publicada a Medida Provisória nº 933 que suspendeu, pelo prazo de 

60 (sessenta) dias, o ajuste anual de preços de medicamentos para o ano de 2020 em razão dos 
efeitos da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. Esse ano, no entanto, o 
reajuste pôde ocorrer normalmente em 1º de abril. Com efeito, em 31 de março de 2021, a 
Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED) publicou no Diário Oficial da União 
(DOU) autorização para o reajuste de medicamentos, no patamar de 6,79%, 8,44% e 10,08% a 
depender da classe do remédio. 
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RESTRIÇÕES À EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO COMBATE DA 
COVID-19 
 
• A exportação de produto semi-elaborado, produto a granel ou produto acabado contendo as 

substâncias listadas a seguir, bem como de seus sais, éteres e ésteres, necessitarão, 
temporariamente, de autorização prévia da Anvisa: oxigênio medicinal (O2), vacinas Covid-19, 
nitazoxanida, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, fentanil, midazolam, etossuximida, 
propofol, pancurônio, vancurônio, rocurônio, succinilcolina, ivermectina, heparina sódica suína, 
heparina sódica bovina, enoxaparina sódica, dexmedetomidina (RDC nº 485/2021). 

 

CONVOCAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO CONTEXTO DA PANDEMIA 
DE COVID-19  
  
• O Ministério da Saúde emitiu Portarias prevendo a participação extraordinária de cidadãos e 

organizações privadas no combate à COVID-19. Em específico, a Portaria nº 639 determina que os 
conselhos de classe de catorze categorias profissionais devem fornecer ao Ministério da Saúde os 
dados de todos seus membros e solicitar a eles o preenchimento do formulário de cadastramento 
e a participação no curso de capacitação à distância.  

 
• Ainda que o cadastro dos profissionais das áreas de saúde previsto na Portaria nº 639/2020 seja 

obrigatório, ainda não foi estabelecido um dever de prestação compulsória de serviços. Eventual 
requisição de serviços somente poderá ser determinada “com base em evidências científicas e em 
análises sobre as informações estratégicas em saúde”, e deverá “ser limitada no tempo e no 
espaço ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da saúde pública.”  

 
• A atuação de particulares na Força Nacional do SUS no âmbito da ESPIN é, neste momento, (i) 

decorrente de contratação temporária por excepcional interesse público (Lei nº 8.745/1993); ou 
(ii) voluntária.  

 

PREPARAÇÕES ANTISSÉPTICAS OU SANITIZANTES OFICINAIS 
 
• Por meio da Resolução RDC nº 350/2020, A ANVISA permitiu aos fabricantes de medicamentos, 

saneantes e cosméticos regularizadas, a fabricação e comercialização das preparações 
antissépticas ou sanitizantes oficinais previstas na referida resolução, sem prévia autorização da 
ANVISA, de forma temporária e emergencial.  A referida autorização seria válida até 16 de 
setembro de 2020; em 17 de setembro de 2020, contudo, foi publicada a Resolução RDC nº 
422/2020 — que estendeu a vigência da RDC nº 350/2020 até o final da Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional. 
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• Como “regularizadas” entende-se as empresas que possuírem Autorização de Funcionamento de 
Empresa (AFE) e alvará ou licença sanitária emitida pelo órgão de saúde competente dos Estados, 
Distrito Federal e municípios e as demais outorgas públicas para funcionamento, inclusive, para 
fabricação e armazenamento de substância inflamável. 

 

DISPOSITIVOS MÉDICOS E MEDICAMENTOS PRIORITÁRIOS 
 
• A fabricação e importação de máscaras cirúrgicas, respiradores particulados N95, PFF2 ou 

equivalentes, óculos de proteção, protetores faciais (face shield), vestimentas hospitalares 
descartáveis (aventais/capotes impermeáveis e não impermeáveis), gorros e propés, válvulas, 
circuitos e conexões respiratórias para uso em serviços de saúde estão excepcional e 
temporariamente dispensadas de Autorização de Funcionamento de Empresa, da notificação à 
Anvisa, bem como de outras autorizações sanitárias. 

 
• Por meio da Resolução RDC nº 375, de 17 de abril de 2020, a ANVISA flexibilizou, de forma 

extraordinária e temporária, os procedimentos para a submissão de ensaios clínicos utilizados 
para a validação de dispositivos médicos de classes III e IV, considerados prioritários para uso em 
serviços de saúde.  Tais ensaios clínicos, que antes dependiam de aprovação da ANVISA, agora 
podem ser submetidos na forma de Notificação em pesquisa clínica, seguindo o procedimento 
definido no artigo 4º da RDC nº 10, de 20 de fevereiro de 2015.  O requerente de atender as 
normas específicas que regem a validação dos dispositivos médicos em investigação, e submeter 
informações sobre eventuais eventos adversos. 

 
• Um regime especial para a importação de medicamentos prioritários foi estabelecido pela 

Resolução RDC nº 483, de 19 de março de 2021. Os medicamentos e dispositivos médicos 
classificados como prioritários pela ANVISA poderão ser importados mesmo que não possuam 
regularização sanitária pela Agência — desde que atendam aos critérios por ela estabelecidos e 
que o importador garanta sua “procedência, qualidade, segurança e eficácia”. O importador 
também ficará obrigado a realizar o monitoramento pós-mercado e cumprir a regulamentação 
aplicável ao pós-mercado. 

 
• Na mesma data, por meio da Resolução RDC nº 484, a ANVISA introduziu procedimentos 

extraordinários para a autorização de fabricação, em caráter emergencial, de medicamentos 
hospitalares utilizados para a manutenção da vida de pacientes afetados pelo coronavírus — tais 
como anestésicos, sedativos e bloqueadores neuromusculares. Tais medicamentos serão 
regularizados perante a ANVISA por meio do regime de notificação; os fabricantes, todavia, 
deverão possuir Certificado de Boas Práticas de Fabricação e Controle emitido pela Agência e 
responsabilizar-se pela qualidade, eficácia, segurança e pelo monitoramento dos medicamentos. 
Este regime especial terá vigência até 31 de dezembro de 2021. 

 
 
 



COVID-19 RESOURCE KIT 

COVID-19 Resource Kit para empresas lidando com o surto 
 

38 

SUSPENSÃO DE PRAZOS  
 
• A suspensão dos prazos processuais relacionados aos atos públicos de responsabilidade da ANVISA 

(Resolução RDC nº 355/2020) foi revogada pela Resolução RDC nº 433/2020, por essa razão os 
prazos para cumprimento de exigência ficam reestabelecidos.  

 

IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICO IN VITRO DE 
CORONAVÍRUS 
 
• Enquanto perdurar a emergência de saúde pública, as empresas autorizadas pela ANVISA para a 

atividade de importar correlatos poderão realizar a importação por meio das modalidades de 
Licenciamento de Importação (SISCOMEX) e Remessa Expressa, conforme RDC 366/2020. A análise 
dessas importações será priorizada pela ANVISA. 

 

RISCO DE DESABASTECIMENTO 
 
• Conforme Edital de Chamamento nº 5/2020, empresas detentoras de autorização ou registro de 

produtos sujeitos à vigilância sanitária instaladas em território nacional, consideradas relevantes 
pela ANVISA, poderão ser selecionadas e notificadas via caixa-postal do sistema Datavisa a 
prestar informações sobre o risco de desabastecimento de produtos no mercado brasileiro em 
formulário próprio. As informações deverão ser prestadas até 30 de abril de 2020. O não 
atendimento da notificação será considerada violação sanitária e sujeitará a parte infratora a 
penalidades administrativas, cíveis e criminais. 

 

PANORAMA LEGAL E REGULATÓRIO RELACIONADO ÀS VACINAS CONTRA O 
SARS-COV-2 
 
• Em março de 2021 foi publicada a Lei Federal nº 14.124/2021, que determina as medidas 

excepcionais relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de 
logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de 
treinamentos destinados à vacinação contra a Covid-19 e sobre o Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.  Em síntese, a norma autoriza a 
Administração Pública a contratar, com dispensa de licitação, nos seguintes casos: (a) aquisição 
de vacinas e de insumos destinados à vacinação contra a Covid-19, inclusive antes do registro 
sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial; e (b) contratações de bens e serviços 
de logística, de tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária, 
de treinamentos e de outros bens e serviços necessários à implementação da vacinação contra a 
Covid-19.  
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• A Lei Federal nº 14.187, de 15 de julho de 2021, autorizou a utilização de estruturas industriais 
destinadas à fabricação de vacinas de uso veterinário para a produção de insumos farmacêuticos 
ativos e vacinas contra a Covid-19 no Brasil. Enquanto exercerem tais atividades, nos termos de 
regulamentação federal, os estabelecimentos que normalmente fabricam vacinas de uso 
veterinário ficarám sujeitos à autorização, normatização, controle e fiscalização das autoridades 
sanitárias em tudo o que se relacionar à produção de vacinas de uso humano. 

 
• A ANVISA, por sua vez, publicou a Resolução RDC nº 475/2021, estabelecendo requisitos e 

procedimento para submissão de pedido de autorização temporária de uso emergencial (AUE), em 
caráter experimental, de medicamentos e vacinas para Covid-19; e a Resolução RDC 476/2021, 
estabelecendo os procedimentos e requisitos para submissão de pedido de autorização 
excepcional e temporária para importação e distribuição de medicamentos e vacinas contra 
Covid-19. 

 
• Em 23 de agosto de 2021, por meio da Resolução RDC nº 533/2021, a ANVISA estabeleceu 

“procedimentos especiais e temporários para importação de vacinas Covid-19” regularizadas na 
Agência “e seus insumos”. Dentre outros requisitos, para a importação de vacinas, deve ser 
apresentado à Agência peticionamento eletrônico de importação, nos termos da RDC nº 81/2008; 
a ANVISA deverá proferir sua manifestação sobre tal pedido em até 48 (quarenta e oito) horas a 
contar do protocolo do processo de importação. Lotes de vacinas só poderão ser destinados ao 
público após liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde da FIOCRUZ. 

 
• Na mesma data, a Resolução RDC nº 534/2021 dispôs, de maneira extraordinária e temporária, 

sobre a “submissão contínua de dossiês de desenvolvimento clínico de vacinas Covid-19 pelas 
universidades públicas ou instituições com financiamento público”. Este regime especial, 
todavia, deixará de ter vigência a partir do reconhecimento, pelo Ministério da Saúde, de que 
não está mais configurada situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional tal 
qual declarada pela Portaria nº 188/2020. 
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QUESTÕES CRIMINAIS 
ATUALIZADO EM 14/04/2021 

 
 
• O poder público tem adotado medidas para prevenção e contenção do coronavírus, por meio da 

Lei nº 13.979/20, como isolamento e quarentena. 
 
• No limite, há certas condutas que podem, nas circunstâncias relativas às medidas destinadas ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do COVID-19, ser consideradas 
criminosas: 

 
£ Crimes contra a saúde pública; 
£ Crime contra a organização do trabalho; 
£ Crimes de periclitação da vida e da saúde;  
£ Crime contra a honra e discriminação; e 
£ Crimes contra as relações de consumo. 

 
• Além disso, há decisões agravando a pena imposta para outros crimes, como violência doméstica, 

furto, tráfico de drogas, por terem sido cometidos neste período de pandemia, considerando por 
alguns juízes como de calamidade pública, agravante assim prevista no artigo 69, II, j, Código 
Penal. 

 

CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA 
 
• É crime contra a saúde pública, previsto no artigo 268 do Código Penal, punido com detenção, de 

1 mês a 1 ano, e multa, a infração de medida sanitária preventiva, consistente na conduta de 
infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de 
doença contagiosa. 

 
• Também constitui crime contra a saúde pública, punido com detenção, de 6 meses a 2 anos, e 

multa, a omissão de notificação de doença (artigo 269 do Código Penal), consistente na conduta 
do médico que deixa de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória.  

 
• Os dois crimes podem também ser processados na forma qualificada, com pena mais elevada, 

caso do perigo resulte lesão corporal ou morte (artigo 258 do Código Penal). 
 

CRIME CONTRA A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 
• De acordo com o artigo 197 do Código Penal, é crime de atentado contra a liberdade de trabalho 

constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a trabalhar ou não trabalhar durante 
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certo período ou em determinados dias. Este crime é punido com detenção, de 1 mês a 1 ano, e 
multa, além da pena correspondente à violência. 

 
• Também constitui crime contra a liberdade de trabalho previsto no artigo 197 do Código Penal a 

conduta de constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a abrir ou fechar o seu 
estabelecimento de trabalho. O crime é punido com detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa, além 
da pena correspondente à violência. 

 

CRIMES DE PERICLITAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE 
 
• O artigo 131 do Código Penal tipifica o crime de perigo de contágio de moléstia grave, 

consistente em praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está 
contaminado, ato capaz de produzir o contágio. O crime é punido com reclusão, de 1 a 4 anos, e 
multa. 

 
• Constitui crime de perigo para a vida ou saúde de outrem, previsto no artigo 132 do Código 

Penal, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Crime punido com 
detenção, de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. A pena é aumentada de 
1/6 a 1/3 se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de 
pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de qualquer natureza, em desacordo 
com as normas legais. 

 
• Também constitui crime o condicionamento de atendimento médico-hospitalar emergencial, 

previsto no artigo 135-A do Código Penal, exigir cheque-caução, nota promissória ou qualquer 
garantia, bem como o preenchimento prévio de formulários administrativos, como condição para 
o atendimento médico-hospitalar emergencial. Este crime é punido com detenção, de 3 meses a 
1 ano, e multa. A pena é aumentada até o dobro se da negativa de atendimento resulta lesão 
corporal de natureza grave, e até o triplo se resulta a morte. 

 

CRIMES CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO 
 
• A escassez de produtos em razão do atual estado de coisas pode dar ensejo a uma série de crimes 

contra as relações de consumo, como favorecer ou preferir, sem justa causa, comprador ou 
freguês; sonegar insumos ou bens, retendo-os para o fim de especulação. São crimes previstos no 
artigo 7º da Lei n° 8137/90, punidos com detenção de 2 a 5 anos ou multa. 

 

CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
• Constitui crime desobedecer a ordem legal de funcionário público, conduta punida, de acordo 

com o artigo 330 do Código Penal, com detenção de quinze dias a seis meses e multa.  
 



COVID-19 RESOURCE KIT 

COVID-19 Resource Kit para empresas lidando com o surto 
 

42 

IMPACTOS NAS REESTRUTURAÇÕES DE DÍVIDA, RECUPERAÇÕES 
JUDICIAIS, RECUPERAÇÕES EXTRAJUDICIAIS E FALÊNCIAS 

ATUALIZADO EM 05/07/2021 
 
 

• As restrições e os impactos econômicos decorrentes da pandemia do COVID-19 podem agravar a 
crise econômico-financeira de empresas em alguns setores da economia, levando a novas 
reestruturações, em juízo ou fora dele.   
 

• Além disso, pode haver impacto na situação financeira dos devedores em reestruturação, e torna 
mais provável que determinadas obrigações negociadas no âmbito de uma reestruturação sejam 
descumpridas. 

 
• Em 23.01.2021, a Lei nº 14.112/2021 alterou significativamente a Lei nº 11.101/2005, que rege os 

processos de falência, recuperação judicial e recuperação extrajudicial. A alteração da lei não 
tem por objetivo lidar com os impactos causados pela pandemia do COVID-19, mas modifica o 
regime legal dos processos judiciais, estabelecendo medidas para otimizar e acelerar a liquidação 
dos ativos nas falências, incentivar a concessão de financiamento a empresas em reestruturação, 
viabilizar a propositura de planos de recuperação alternativos por credores, e facilitar a volta ao 
mercado dos empresários insolventes.  

 

REESTRUTURAÇÕES EM GERAL 
 

• As empresas em reestruturação devem observar todas as regras e medidas aplicáveis para o 
enfrentamento da crise do COVID-19. 

 
• Dessa maneira, as empresas em reestruturação podem se valer das medidas relativas às relações 

de trabalho (ver a seção “Questões Trabalhistas”), de consumo (ver a seção “Relações de 
Consumo”), e às contratuais (ver a seção “Questões Contratuais”).  

 
• Para os impactos da pandemia nas aquisições de sociedades endividadas e de ativos 

“estressados”, ver a seção “Impacto sobre Operações de M&A – MAC”.  
 
• As reestruturações conduzidas no âmbito de processos judiciais (recuperação judicial, 

recuperação extrajudicial ou falência) são impactadas pelas regras de funcionamento do Poder 
Judiciário (ver a seção “Poder Judiciário e Funcionamento dos Tribunais”).  

 
• Os impactos da pandemia têm se refletido em decisões proferidas em processos de recuperação 

judicial. Houve deferimento de pedidos para reduzir pagamentos previstos no plano de 
recuperação, para o adiamento da realização de assembleia-geral de credores, com o objetivo de 
evitar aglomerações, e para a realização da assembleia-geral de credores por videoconferência.  
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PROTEÇÃO DE DADOS 
ATUALIZADO EM 22/08/2021 

 
 
• A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/18 ou LGPD) entrou em vigor em 18 de 

setembro de 2021 e as sanções administrativas previstas na LGPD passaram a ser exigíveis em 1° 
de agosto de 2021. A entrada em vigor da LGPD causou, e ainda causará, um enorme impacto na 
forma como as empresas utilizam os dados pessoais dos indivíduos no desempenho de suas 
atividades, especialmente no contexto da pandemia do COVID-19.  

 
• A estrutura regimental da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) foi aprovada em 

agosto de 2020 e, durante 2021, é esperada a efetiva operacionalização de suas atividades e a 
regulamentação de temas específicos previstos na LGPD, de acordo com a Agenda Regulatória da 
ANPD para 2021/2022. Ainda, com a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre a ANPD e 
a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), espera-se o aprofundamento da cooperação 
entre os órgãos para investigação de incidentes de segurança, principalmente no âmbito das 
relações de consumo, tendo em vista o aumento da exposição de dados pessoais na internet 
também em razão da pandemia do COVID-19. Apesar disso, a ANPD ainda não divulgou 
orientações sobre os empregadores que coletam informações sobre dados de saúde de 
funcionários no contexto da pandemia.  

 
• Ainda que as sanções previstas na LGPD ainda não possam ser aplicadas, a LGPD tem sido usada 

como base para a proteção dos direitos dos titulares de dados por vários órgãos de proteção ao 
consumidor (PROCONs, por exemplo), o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (por 
meio de uma Unidade Especial de Proteção de Dados e Inteligência Artificial) e pelos tribunais de 
primeira instância no Brasil. Assim, empresas e indivíduos que coletam e processam dados 
pessoais (e dados pessoais sensíveis) deverão obedecer às regras da LGPD. 

 
• A LGPD e as demais leis de proteção de dados e privacidade aplicáveis são relevantes para as 

respostas atuais que visam a impedir a disseminação do coronavírus, porque as medidas de 
combate ao vírus envolvem, necessariamente, a coleta de dados pessoais sensíveis de 
funcionários e o potencial compartilhamento desses dados dentro da empresa para fins de 
identificação e monitoramento de qualquer pessoa que possa ter estado em contato com uma 
pessoa infectada, ou que já esteja infectada, sem prejuízo de dados de viagens, contatos 
pessoais e detalhes de emprego. Tudo isso está incluído no escopo de aplicação da LGPD.  

 
• Nesse sentido, no contexto da pandemia, a base legal da “proteção da vida ou incolumidade 

física do titular de dados ou de terceiros” tem sido adotada para sustentar a coleta de dados 
pessoais e sensíveis de funcionários, já que o tratamento das informações de saúde é realizado 
para garantir a segurança do ambiente de trabalho e a integridade física dos funcionários, bem 
como para permitir que a empresa adote medidas cabíveis para evitar aglomerações no contexto 
de suas atividades e potencial contaminação em massa. Além disso, a LGPD permite que os dados 
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sejam tratados (sem consentimento) para tutela em saúde, em procedimentos realizados por 
profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridades sanitárias.  

 
• Vale destacar que, mesmo que a LGPD disponha de base legal que justifique o tratamento dos 

dados sensíveis envolvidos no manejo das medidas de combate ao coronavírus, a empresa deve 
garantir que tais informações sejam processadas, avaliadas e encaminhadas apenas por 
profissionais médicos, de forma que o empregador deve obtê-las diretamente do médico do 
trabalho, porque o tratamento de dados pessoais deve ser restrito ao mínimo necessário para o 
cumprimento deste objetivo.  
 

• Ou seja, se um colaborador da empresa entrar em contato com o RH devido a uma suspeita de 
infecção por COVID-19, ele deve ser encaminhado ao médico do trabalho, para que este 
determine o que deve ser feito (por exemplo, realização de teste de PCR, sorologia, exames 
clínicos, etc.); assim, caberá ao RH receber apenas as informações suficientes para garantir o 
afastamento do funcionário e a tomada de decisões relacionadas a eventuais afastamentos (por 
exemplo, atestado médico, o código CID 10 da doença).  

 
• Da mesma forma, o armazenamento de eventuais informações relacionadas ao monitoramento da 

temperatura dos colaboradores, a organização das medidas de combate ao covid-19 que devem 
ser adotadas em relação aos colaboradores inseridos dentro do grupo de risco e o 
encaminhamento de colaboradores para receber a vacina do covid-19, sem prejuízo de outras 
medidas, devem ser restritas ao setor médico da empresa e, caso necessário, ao RH. Se você não 
fizer parte de um desses setores da sua empresa e receber resultado de exames (i.e., resultado 
de teste PCR) ou atestados médicos, por exemplo, você deve encaminhá-los para o setor 
responsável e eliminar os dados na sequência. Isto vale também para informações desta natureza 
recebidas por WhatsApp.  

 
• Os dados (incluindo eventuais resultados de exames e atestados médicos) devem ser apagados 

após 5 (cinco) de sua coleta, para que a empresa possa cumprir com obrigações legais ligadas a 
eventuais fiscalizações por autoridades e/ou para que a empresa possa se defender em processos 
judiciais, arbitrais e/ou administrativos.  

 
• A LGPD tem uma exceção importante à sua aplicabilidade sempre que o tratamento de dados for 

realizado para fins exclusivos de segurança pública (o que ainda depende de regulamentação). 
Essa exceção poderia ser usada para evitar a aplicabilidade da LGPD durante uma crise de saúde 
pública, por exemplo, mas ainda não foram tomadas medidas a esse respeito.  

 
• É inegável a necessidade de se equilibrar a privacidade com o interesse público, e a coleta e o 

processamento de dados pessoais podem criar discussões sobre as limitações impostas pela 
proteção de dados. O crescente uso de inteligência artificial e big data para lidar com o surto 
exigirá, ao mesmo tempo, uma coleta e uso responsável e limitado de dados durante essa crise 
de saúde pública. 
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• É importante observar que os direitos dos titulares dos dados e os princípios da LGPD devem ser 
sempre observados: os dados devem ser processados somente para fins relacionados à saúde, 
quando necessário, para alcançar esses objetivos, para o benefício de pessoas naturais e da 
sociedade como um todo, com o Estado fornecendo medidas específicas e adequadas para 
proteger os dados. Assim, esse processamento não deve resultar, por exemplo, em dados sendo 
processados para outros fins por terceiros, mesmo que pelos próprios empregadores ou por 
companhias de seguros. 

 
• Consulte o nosso Resource Kit LGPD para saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados 

Pessoais e entender como o Veirano pode te ajudar.  
 

• Algumas leis relevantes publicadas no Município e no Estado de São Paulo, envolvendo a 
divulgação de dados pessoais:  

 
£ Lei n° 17.448/2020 do Município de São Paulo 

Dispõe sobre a disponibilização de medidas de transparência a serem observadas durante 
situação de emergência e estado de calamidade pública decorrentes de doenças contagiosas, 
no âmbito do Município de São Paulo. A Lei refere que, na hipótese de concretização dessas 
medidas, o Poder Executivo detém a responsabilidade de criar um portal eletrônico para 
divulgação de dados e informações de interesse público referentes à doença contagiosa (i.e., 
número de casos suspeitos, confirmados e recuperados da doença, quantidade de testes 
realizados, quantidade de leitos ocupados de UTI, entre outros). 

 
£ Decreto n° 64.790/2020 do Estado de São Paulo 

Institui os seguintes órgãos: “Central de Dados do Estado de São Paulo – CDESP”, “Plataforma 
Única de Acesso – PUA”, bem como o “Comitê”Gestor de Governança de Dados e Informações 
do Estado de São Paulo”. O segundo é o meio através do qual há o compartilhamento de 
dados e informações que integram a CDESP.  
 

£ Decreto n° 64.963/2020 do Estado de São Paulo 
Institui o “Sistema de Informações e Monitoramento Inteligente - SIMI”, sistema que é 
destinado ao enfrentamento da pandemia da covid-19, a partir de uma ferramenta de 
consolidação de dados anonimizados e informações coligidos por órgãos e entidades da 
Administração Pública estadual, destinando-se apoiar a formulação e avaliação das ações do 
Estado de São Paulo.  
 

£ Decreto n° 65.347/2020 do Estado de São Paulo 
Regulamenta a aplicação da LGPD no Estado de São Paulo e dispõe sobre o tratamento de 
dados pessoais no âmbito da administração direta do Estado.  
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CIBERSEGURANÇA 
ATUALIZADO EM 30/03/2021 

 
 
• Em todo o mundo, mais de 4.000 novos nomes de domínio relacionados ao coronavírus foram 

registrados. Uma grande parte deles terá conteúdo malicioso. Da mesma forma, o número de 
incidentes de vazamento de dados aumentou significativamente no contexto da pandemia do 
coronavírus, notadamente em razão do uso de computadores pessoais desprovidos de quaisquer 
medidas de segurança da informação, como firewall, antivírus, uso de senhas para controle de 
acesso, entre outras.  
 

• Assim, do ponto de vista de segurança cibernética, os usuários terão que tomar medidas de 
precaução adicionais para seguir trabalhando remotamente de maneira segura. Embora a prática 
do home office seja amplamente adotada, pois os aplicativos estão disponíveis na nuvem ou há 
possibilidade de conexão remota via VPN, as empresas terão que considerar que o nível de 
proteção nas casas dos funcionários é geralmente muito menor do que o do escritório. 
 

• As empresas devem fornecer aos funcionários o treinamento e os recursos necessários para que 
possam executar suas tarefas remotamente. 
 

• Algumas das práticas recomendadas para os usuários incluem: 
 

£ A revisão e o estabelecimento de senhas robustas para o acesso a recursos de trabalho; a 
manutenção de rede wi-fi não acessível a intrusos. 

£ Evitar clicar em links suspeitos (phishing) e fazer o download apenas do conteúdo de fontes 
verificadas. 

£ O uso de ferramentas como antivírus, mesmo quando do uso de um computador pessoal. 
£ Evitar o uso de wi-fi público para acessar o e-mail corporativo ou arquivos corporativos. 

 

• Em situações de crise, as empresas devem usar várias camadas de autenticação e criptografia, 
níveis de permissão por usuário, maior monitoramento de todos os terminais e acesso móvel. 
Como é provável que os funcionários usem dispositivos pessoais, as empresas devem estabelecer 
um plano de gerenciamento contra ameaças e ataques às redes corporativas originados a partir 
desses dispositivos.  As empresas também devem realizar testes de infraestrutura para se 
preparar para o aumento do tráfego na rede e estabelecer e revisar políticas de privacidade e 
segurança cibernética, a fim de minimizar riscos. 

 

• Nesse contexto e, especialmente em razão da entrada em vigor da LGPD, é indispensável que as 
empresas estabeleçam também uma cultura de governança de dados, de acordo com a qual 
passem a adotar todas as medidas operacionais e de segurança da informação para assegurar a 
integridade dos dados pessoais tratados durante a execução de suas atividades. Assim, também é 
essencial o envolvimento de todos os funcionários e prestadores de serviços, os quais deverão 
estar cientes de todas as práticas adotadas pela empresa para assegurar que a privacidade e os 
dados pessoais dos titulares de dados estão sendo devidamente tutelados.
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QUESTÕES TRIBUTÁRIAS 
ATUALIZADO EM 15/04/2021 

 
 

PROGRAMA DE RETOMADA FISCAL 
 
• A PGFN editou a Portaria PGFN nº 2.381/2021 para reabrir os prazos para ingresso no Programa 

de Retomada Fiscal, instituído pela Portaria PGFN nº 21.562/2020 para permitir a retomada da 
atividade produtiva das empresas levando em consideração os efeitos da pandemia causada pelo 
COVID-19. O prazo foi reaberto até o dia 30 de setembro de 2021; 

 
• O Programa de Retomada Fiscal pode envolver: (i) concessão de regularidade fiscal, com a 

expedição da Certidão Negativa de Débitos (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN); (ii) 
Suspensão de registro no CADIN de débitos administrados pela PGFN; (iii) suspensão da 
apresentação a protesto de CDA; (iv) autorização para sustação de protesto de CDA já efetivado; 
(v) suspensão de execução fiscal e dos respectivos pedidos de bloqueio judicial em contas 
bancárias e de execução provisória de garantias, inclusive dos leilões já designados; (vi) a 
suspensão dos procedimentos de reconhecimento de responsabilidade previstos na Portaria PGFN 
948/2017; (vii) a suspensão dos demais atos de cobrança administrativa ou judicial. 

 

TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA 
 

• Dentro do Programa de Retomada Fiscal, foram reabertos também os prazos para Transação 
Tributária. Dentre as modalidades aplicáveis às pessoas jurídicas, temos: 

 
£ as modalidades de transação extraordinária para empresários individuais, microempresas, 

empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, bem como 
para sociedades cooperativas, organizações religiosas e demais organizações da sociedade 
civil de que trata a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, previstas na Portaria PGFN nº 
9.924, de 14 de abril de 2020; 

£ as modalidades de transação extraordinária para as demais pessoas jurídicas previstas na 
Portaria PGFN nº 9.924, de 14 de abril de 2020; 

£ as modalidades de transação excepcional para empresários individuais, microempresas, 
empresas de pequeno porte, instituições de ensino, Santas Casas de Misericórdia, bem como 
para sociedades cooperativas, organizações religiosas e demais organizações da sociedade 
civil de que trata a Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, previstas na Portaria PGFN nº 
14.402, de 16 de junho de 2020; 

£ as modalidades de transação excepcional para as demais pessoas jurídicas previstas na 
Portaria PGFN nº 14.402, de 16 de junho de 2020; 
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£ as modalidades de transação excepcional para os débitos do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Simples Nacional) previstas na Portaria PGFN nº 18.731, de 06 de agosto de 2020; 

£ as modalidades de transação dos débitos originários de operações de crédito rural e das 
dívidas contraídas no âmbito do Fundo de Terras e da Reforma Agrária e do Acordo de 
Empréstimo 4.147-BR, previstas na Portaria PGFN nº 21.561, de 30 de setembro de 2020; 

£ as modalidades de transação extraordinária previstas na Portaria PGFN nº 9.924, de 14 de 
abril de 2020, para débitos relativos às contribuições de que tratam o art. 25 da Lei nº 8.212, 
de 24 de julho de 1991 (FUNRURAL), ou ao Imposto Territorial Rural (ITR); 

£ as modalidades de transação excepcional previstas na Portaria PGFN nº 14.402, de 16 de 
junho de 2020, para débitos relativos às contribuições de que tratam o art. 25 da Lei nº 
8.212, de 24 de julho de 1991 (FUNRURAL), ou ao Imposto Territorial Rural (ITR); 

£ as modalidades de transação de débitos do contencioso tributário de pequeno valor, 
considerado aquele cujo valor consolidado da inscrição em dívida ativa seja igual ou inferior a 
60 (sessenta) salários-mínimos, previstas no Edital PGFN nº 16, de 2020, inclusive débitos 
relativos às contribuições de que tratam o art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 
(FUNRURAL), ou ao Imposto Territorial Rural (ITR); 

£ a possibilidade de celebração de transação individual, nos termos previstos na Portaria PGFN 
nº 9.917, de 14 de abril de 2020; 

£ a possibilidade de celebração de Negócio Jurídico Processual para equacionamento de débitos 
inscritos, nos termos da Portaria PGFN nº 742, de 21 de dezembro de 2018. 
 

NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA E FGTS – EMPRESAS 
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 
 
• Foi editada a Portaria PGFN nº 2.382/2021, para disciplinar os instrumentos de negociação de 

débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS de responsabilidade de contribuintes em 
processos de recuperação judicial.  

 
• A portaria prevê as seguintes concessões: 

 
£ oferecimento de reduções aos débitos inscritos em dívida ativa da União e do FGTS, 

observado o grau de recuperabilidade do débito, inclusive considerando eventual prognóstico 
em caso de falência, a proporção entre o passivo fiscal e o restante das dívidas do sujeito 
passivo e o porte e a quantidade de vínculos empregatícios mantidos pela pessoa jurídica; 

£ o parcelamento dos débitos inscritos, observados os limites previstos em lei; 
£ o diferimento do pagamento da primeira parcela, desde que pago pedágio eventualmente 

exigido, nos casos de celebração de transação prevista na Lei 13.988, de 14 de abril de 2020, 
e no art. 10-C da Lei n º 10.522, de 19 de julho de 2002; 

£ flexibilização das regras para aceitação, avaliação, substituição e liberação de garantias; 
£ flexibilização das regras para constrição ou alienação de bens; 
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£ possibilidade de utilização de créditos líquidos e certos do contribuinte em desfavor da 
União, reconhecidos em decisão transitada em julgado, ou de precatórios federais próprios ou 
de terceiros, para fins de amortização ou liquidação de saldo devedor transacionado, 
observado o procedimento previsto na Portaria PGFN nº 9.917, de 14 de abril de 2020. 

 

POSTERGAÇÃO DE PRAZOS – DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DA 
PESSOA FÍSICA 

 
• A Instrução Normativa RFB 2.020/2021 postergou o prazo para envio da Declaração de Ajuste 

Anual para 31 de maio de 2021. 
 

POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO TRIBUTOS DO SIMPLES NACIONAL 
 
• A Resolução CGSN nº 158/2021 estabeleceu a postergação do vencimento dos tributos no âmbito 

do Simples Nacional dos meses de apuração de março, abril e maio de 2021, definindo o 
vencimento em julho, setembro e novembro de 2021, respectivamente. 
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QUESTÕES DE INFRAESTRUTURA 
ATUALIZADO EM 10/09/2021 

 
 

IMPACTO DA COVID SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM FASE DE 
EXECUÇÃO  

 
• As medidas de enfrentamento à pandemia causada pela Covid 19 afetaram as receitas tarifárias 

de setores econômicos importantes. Essa circunstância atípica impôs o debate sobre o tratamento 
jurídico dos novos riscos enfrentados pelos delegatários e sobre como reequilibrar a equação 
econômico-financeira dos contratos, que seguramente não os previam.   

 
• Duas correntes principais se formaram: A primeira, sustentava que a “Teoria da Imprevisão” 

resolveria os problemas de desequilíbrio decorrentes da pandemia e que o ordenamento jurídico 
não conferiu tratamento distinto para riscos (probabilidade mensurável) e incertezas (impossível 
de ser mensurada). Por essa razão, os riscos não deveriam ser compartilhados, mas suportados 
pelo contratante. A segunda corrente admitia a distinção entre riscos e incertezas e sustentava a 
necessidade da criação de novas soluções para os novos e imprevistos problemas. 

 
• A “Teoria da Imprevisão” tem respaldo no art. 65, II, "d" da Lei nº 8.666/93, que prevê a 

possibilidade de alteração dos contratos administrativos, por acordo das partes, “para 
restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a 
retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”. 

 
• Esse dispositivo também é aplicável aos contratos de permissão e concessão de serviços públicos 

por força da disposição contida no art. 124 da mesma lei: “Aplicam-se às licitações e aos 
contratos para permissão ou concessão de serviços públicos os dispositivos desta Lei que não 
conflitem com a legislação específica sobre o assunto”. 

 
• Em abril de 2020, a Advocacia Geral da União (AGU) elaborou o Parecer nº. 261/2020/CONJUR-

MINFRA/CGU/AG para responder à consulta formulada pela Secretaria de Fomento, Planejamento 
e Parcerias – vinculada ao Ministério da Infraestrutura –, por meio do qual reconheceu a pandemia 
causada pela Covid-19 como evento de força maior, apto, portanto, a justificar o reequilíbrio de 
contratos de concessão: 
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EMENTA: CONSULTA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SETOR DE INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES. RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS. COVID-19. 
I. Os concessionários têm direito ao reequilíbrio de seus contratos em caso de superveniência de 
evento cujo risco tenha sido alocado ao poder concedente, caso dele tenha decorrido impacto 
significativo em suas receitas ou despesas. 
II. Em regra, o concessionário assume os riscos ordinários do negócio e o poder público retém os 
ricos extraordinários. Mas nada impede que os contratos estabeleçam uma divisão de riscos 
diferente. 
III. Para a aplicação da teoria da imprevisão para fins de revisão de contratos de concessão é 
necessário que, observada a alocação contratual de riscos, ocorra evento superveniente e 
extraordinário, cuja ocorrência ou consequências sejam imprevisíveis e inevitáveis e que tenha 
gerado onerosidade excessiva decorrente de um significativo 
desequilíbrio no contrato. 
IV. A pandemia do novo coronavírus configura força maior ou caso fortuito, caracterizando álea 
extraordinária para fins de aplicação da teoria da imprevisão a justificar o reequilíbrio de 
contratos de concessão de infraestrutura de transportes, desde que atendidos os demais requisitos 
indicados neste Parecer. 

 
• Pouco tempo depois, o Superior Tribunal de Justiça (“STJ”) suspendeu os efeitos da liminar 

concedida no âmbito da Apelação Cível nº 0009681-76.2013.8.19.0052 para autorizar que a 
concessionária de serviços de transporte coletivo de passageiros do Município de Araruama – RJ 
adotasse medidas imediatas de preservação do equilíbrio econômico-financeiro de seu contrato, 
em virtude da queda substancial de demanda do serviço público em questão. 

 
• Em 30 de junho de 2020, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”) editou a 

Deliberação nº 306 para declarar que a pandemia decorrente do novo coronavírus configura força 
maior. Em seguida, foi realizada a audiência pública nº 03/2021 na mesma entidade, com o 
intuito de colher sugestões e contribuições ao processo de elaboração da metodologia para o 
cálculo dos impactos causados pela pandemia de COVID-19 no âmbito dos contratos de concessão 
de infraestrutura rodoviária sob gestão da ANTT, bem como da disciplina da respectiva 
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.  

 

IMPACTO DA COVID SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM FASE DE 
LICITAÇÃO 
 
Diversas contratações públicas foram suspensas ou adiadas em razão da pandemia da Covid 19 e das 
medidas para o seu enfrentamento. Alguns exemplos: 
 
• Somente em abril de 2021, a Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”) realizou o leilão da 6ª 

Rodada de concessões aeroportuárias, cuja previsão inicial era o segundo semestre de 2020.  
 

• O Ministério de Minas e Energia (“MME”) editou a Portaria nº 134/2020 para postergar, por tempo 
indeterminado, a realização de: (I.) Leilões de Energia Existente "A-4", de 2020, e "A-5", de 2020, 
de que trata a Portaria MME nº 389, de 14 de outubro de 2019.; (II.) Leilão de Energia Nova "A-4", 
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de 2020, de que trata a Portaria MME nº 455/2019; (III). Leilão de Energia Nova "A-6", de 2020, 
com realização prevista pela Portaria MME nº 151/2019; (IV.)  Leilões para a Concessão de Serviço 
Público de Transmissão de Energia Elétrica, com realização prevista pela Portaria MME nº 
15/2020; e (V.) Leilões para Contratação de Soluções de Suprimento a Sistemas Isolados, de que 
trata a Portaria MME nº 67/ 2018;  

 
• O Conselho Nacional de Política Energética (“CNPE”) aprovou a Resolução nº 07/2020 para 

autorizar o adiamento dos leilões de áreas para exploração de petróleo no Brasil em regime de 
concessão, em razão de incertezas decorrentes da pandemia. A 17ª rodada de licitação de áreas 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (“ANP”), que estava prevista 
para acontecer em novembro de 2020, foi adiada para 2021, enquanto a 18ª, que ocorreria em 
2021, foi adiada para 2022; 

 
• Após diversas alterações nos respectivos cronogramas em razão da pandemia da Covid 19, os 

seguintes leilões estão previstos para 20213: 
 

£ Leilão do 5G; 
£ Ferrovia de integração oeste-Leste (“Fiol”); 
£ Terminais portuários – 4 no Porto de Itaqui (MA); 1 no Porto de Pelotas (RS); 1 em Santos (SP); 

1 em Santana (AP); 1 em Maceió (AL); 1 em Mucuripe (CE); 1 em Salvador (BA) 
£ BR-381/262/MG/ES;  
£ BR-116/101/SP/RJ (Dutra); 
£ Concessão de 07 terminais pesqueiros públicos – Aracaju, Belém, Cananeia, Manaus, Natal, 

Santos e Vitória; 
£ Aeroporto de Natal (RN); 
£ Linha 2 do metrô da região metropolitana de Belo Horizonte (MG); 
£ Desestatizações: Companhia Brasileira de Trens Urbanos (“CBTU”), empresa de trens urbanos 

de Porto Alegre S.A. (“Trensurb”); Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores 
(“ABGF”); e CEASAMINAS; 

£ Direitos minerários da CPRM – PA Caulim do Rio Capim; 
£ Óleo e gás: 17ª rodada de licitações de Blocos no Regime de Concessão e 2ª Rodada de 

Licitações sob o regime de partilha de produção para os volumes excedentes contratados no 
regime de Cessão Onerosa nas áreas e Sépia e Atapu; e 

£ Energia: Leilão de Energia Nova (LEN) “A-5” e 2º Leilão de Concessão de Instalações de 
Transmissão de 2021. 

 
 
 

 
 
3 https://www.ppi.gov.br/projetos1#/s/Em%20andamento/u//e//m//r/ - Acesso em 23 de abril de 2021. 
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IMPACTO DA COVID SOBRE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM FASE DE 
ESTRUTURAÇÃO 
 
• A pandemia da Covid 19 também impôs a necessidade de repensar a matriz de risco dos contratos 

de concessão e PPP, pois novas circunstâncias passaram a ser consideradas pelos contratantes, 
como, por exemplo, a variação de demanda e, consequentemente, de receita tarifária.  

 
• Há a possibilidade de que esses riscos venham previstos expressamente como hipóteses de força 

maior e caso fortuito nas cláusulas pertinentes a esses temas.  
 

• Inclusive, esse assunto foi revisitado nos editais de projetos cuja licitação foi suspensa ou adiada 
– item II acima -, que passaram a incorporar os efeitos da pandemia em suas respectivas 
alocações de riscos.  

 
IMPACTO DA COVID SOBRE A REGULAÇÃO NA ÁREA DE INFRAESTRUTURA 
 
A pandemia decorrente da Covid 19 gerou, também, a edição de diversas normas setoriais, tanto 
para adotar medidas de enfrentamento ao novo coronavírus, como também para regulamentar as 
atividades diante dessa nova circunstância. Sem a pretensão de exaurir o tema, pois isso sequer seria 
possível neste breve apanhado4, merecem ser destacadas algumas dessas alterações regulatórias, 
pelo fato de se referirem a setores mais estratégicos: 
 
• Lei Federal nº 13.979/2020, que sofreu alterações pela Lei Federal nº 14.035/2020 na parte 

sobre contratações públicas, foi editada para dispor sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Entre 
outras medidas, suspendeu prazos em processos administrativos sancionadores e prazos 
prescricionais durante o estado de calamidade decorrente da COVID-19 e dispôs sobre 
contratação direta de bens e serviços destinados ao enfrentamento da emergência e 
simplificação dos respectivos procedimentos. 
 
 
 
 

 
 
4 O FGV CERI, parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e o Centro de Estudos em regulação e 
infraestrutura, desenvolveu o “Monitor Regulatório do COVID-19”, que é uma iniciativa cujo objetivo é 
compilar dados e produzir conhecimento a partir da produção normativa em resposta à pandemia do 
COVID-19. Todos os dados podem ser conferidos por meio do link: http://www.coregmonitor.org/ - Acesso 
em 23 de abril de 2021. 
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• No âmbito dos Portos, foram editadas: 
 

£ a Medida Provisória nº 945, posteriormente convertida na Lei Federal nº 14.047/2020, que 
dispõe sobre medidas temporárias para enfrentamento da pandemia da Covid-19 no âmbito 
do setor portuário, sobre a cessão de pátios da administração pública e sobre o custeio das 
despesas com serviços de estacionamento para a permanência de aeronaves de empresas 
nacionais de transporte aéreo regular de passageiros em pátios da Infraero;  

 
£ a Portaria nº 80/2020 e a Resolução nº 7.943 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários 

(“ANTAQ”), que dispunham sobre medidas temporárias decorrentes das políticas de 
enfrentamento da pandemia do coronavírus. A primeira cuidou da suspensão de prazos 
processuais e de normas sobre peticionamento eletrônico, enquanto a segunda suspendeu os 
prazos previstos na Resolução Normativa ANTAQ nº 32/2019, na Resolução Normativa-ANTAQ 
nº 29/2019, na Resolução Normativa-ANTAQ nº 28/2019 e na Resolução ANTAQ nº 3.274/2014, 
bem como aqueles relacionados à Contabilidade Regulatória das Administrações Portuárias; e 

 
£ a Resolução nº 7.821/2020, que dispõe sobre os procedimentos para elaboração da versão 

simplificada dos estudos prévios mencionados no art. 6º, §1º, inciso IV do Decreto nº 
8.033/2013. 
 

• No setor aeroportuário, foi editada a Medida Provisória nº 925/2020, posteriormente convertida 
na Lei Federal nº 14.034/2020, que dispôs sobre medidas emergenciais para a aviação civil 
brasileira em razão da pandemia de COVID-19, prorrogando o prazo de pagamento das 
contribuições devidas pelos concessionários ao Poder Concedente em razão da exploração dos 
aeroportos. Ainda, a Agência Nacional de Aviação Civil (“ANAC”) editou diversos atos normativos 
relativos à pandemia da Covid 19, dentre os quais merecem destaque: (I.) Resolução nº 583/2020, 
que sobrestou a fase de julgamento dos processos administrativos sancionadores previstos na 
Resolução nº 472/2018 em decorrência dos efeitos da pandemia; e a (II.) Resolução nº 587/2020, 
que prorrogou a validade de habilitações, certificados, autorizações, averbações, 
credenciamentos, treinamentos e exames. 

 
• A ANTT, por sua vez, editou a Resolução nº 5.875/2020 para dispor sobre as medidas de 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, dentre as quais 
estava a suspensão da prestação de serviço de transporte rodoviário internacional de passageiros, 
alterada posteriormente pelas Resoluções nº 5.922/2020 e 5.934/2021. A Resolução nº 
5.878/2020 suspende os prazos processuais no âmbito dos processos administrativos 
sancionadores e as Resoluções nº 5.879 e 5.883/2020, por outro lado, dispõem sobre a 
flexibilização de prazos para cumprimento de obrigações contratuais e regulatórias no âmbito da 
infraestrutura e serviço de transporte ferroviário de cargas e do transporte rodoviário de cargas e 
de passageiros. A Resolução nº 5.917/2020 cuida, ainda, das medidas a serem adotadas, no 
âmbito dos serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, para 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do Covid-19; 
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• A Agência Nacional de Energia Elétrica (“ANEEL”) publicou: (I.) a Decisão da Diretoria em 
Reunião Pública Extraordinária de 24 de março de 2020, que aprovou diversas medidas 
emergenciais de enfrentamento ao COVID-19; (II.) a Resolução Normativa nº 878/2020, que 
apresentou medidas para preservação da prestação do serviço público de distribuição de energia 
elétrica em decorrência da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus, e cujos 
efeitos foram prorrogados em 15 de junho de 2020, em reunião de diretoria da Aneel; (III.) a 
Resolução Normativa nº 885/2020, que dispõe sobre Conta-Covid, isto é, uma conta destinada ao 
setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública; e (IV.)a Portaria nº 
6.310/2020, que estabeleceu medidas para atendimento aos prazos processuais em decorrência 
da calamidade pública atinente à pandemia de coronavírus, além de suspender os prazos 
processuais dos processos no âmbito da ANEEL e de determinar preventivamente que as reuniões 
deliberativas da Diretoria seriam exclusivamente virtuais até abril de 2020. 

 
A Agência Nacional de Águas (“ANA”) também editou a Resolução nº 21/2020, que dispôs sobre a 
prorrogação dos prazos de condicionantes e vigências de outorgas de uso de recursos hídricos, como 
medida emergencial de enfrentamento dos efeitos causados pela pandemia de COVID-19.
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