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A pandemia da Covid-19 nos fez, já nos primeiros dias de sua 

decretação, pensar nas melhores soluções jurídicas que o Escritório 

Pellon & Associados poderia oferecer para as matérias e desafios 

enfrentados por seus Clientes. Justo por isso, montamos equipe com 

alta capacidade intelectual e elevada experiência profissional, composta 

dos principais sócios, para pensar no assunto e desenvolver imediatos 

estudos, pesquisas e argumentos capazes de colaborar com a tarefa de 

tomada de decisão dos Executivos, tão difícil em tempos de pandemia e 

no enfrentamento das suas consequências. 

O resultado foi objeto de publicações em nosso Boletim Especial     

Covid-19 ao longo das semanas e meses seguintes. Acreditamos ter sido 

possível oferecer subsídios aos Clientes para a melhor gestão dos 

assuntos enfrentados no período, mas, sabedores de que muitos dos 

temas ainda são bastante atuais, resolvemos compilar os estudos 

divulgados e promover publicação especial em forma de Coletânea, a 

qual esperamos seja útil aos Clientes e Amigos em sua tarefa diária de 

gestão empresarial. 

Boa leitura!

 
Editorial



 
Lucros Cessantes na Pandemia

Luís Felipe Pellon
Fundador e Presidente do Conselho de

Pellon & Associados Advocacia

Hoje vamos falar de Lucros Cessantes, ou ALOP ocasionando perdas de receitas e de utilidades. 

(Advanced Loss of Profits), ou BI (Bussiness Inter- Decorrem do fato de que pessoas físicas e 

ruption) ou Delay Start Up, definições estas empresas não podem fazer funcionar os seus 

comuns nas apólices de resseguro. O seguro de locais de trabalho ou a eles não ter acesso ou 

Lucros Cessantes é, em geral, comercializado con- acesso com severas limitações, por estes se 

juntamente com os seguros compreensivos – Com- encontrarem em locais interditados ou porque 

preensivo Empresarial e Riscos Nomeados e Ope- perderam sua clientela em consequência de deci-

racionais. Visam à cobertura da perda de lucro sões governamentais que restringiram a circula-

decorrente da paralisação total ou parcial das ati- ção de pessoas. É o caso de restaurantes, shop-

vidades do segurado, em função dos danos mate- pings, escritórios, consultórios, cinemas, teatros, 

riais sofridos em decorrência de um sinistro. Atu- empresas aéreas, por exemplo. A lista se estende 

almente, os Lucros Cessantes são disciplinados também aqueles estabelecimentos que não 

pela Circular Susep 560/2017. podem entrar em funcionamento até que proce-

dam a obras de adaptação, ou cujas obras 

Indo direto para nosso tema - a Pandemia da tenham sido paralisadas por falta de trabalha-

COVID 19, e os seus efeitos sobre esta modalida- dores ou por um impedimento de qualquer natu-

de de seguro – vamos nos referir especificamen- reza. Instalações prontas que não podem dar 

te a perdas financeiras no período em que várias início às suas atividades também entram nesta 

empresas e profissionais autônomos estão com lista. 

suas atividades paralisadas ou fortemente redu-

zidas em razão de isolamentos sociais e/ou qua- A não ser em coberturas muito específicas, como 

rentenas decretadas pelo poder público, de de seguros profissionais e de Compreensivo 

caráter obrigatório e que afetaram enorme- Empresarial, no Brasil não são comercializadas 

mente a normalidade dos negócios em geral, coberturas de risco cessante “stand alone” e sim 
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acopladas a coberturas de dano físico a proprie- segurador teria aceitado a cobertura para o sinis-

dades, como nos riscos operacionais e de enge- tro.

nharia. Para estas coberturas de Lucros Cessan-

tes “stand alone”, a questão é mais simples e Por outro lado, há também apólices que cobrem 

devem ser apenas examinadas as exclusões e a lucros cessantes decorrentes de danos indire-

extensão das coberturas. tos, contingentes ou consequenciais, sem a exis-

tência de danos físicos, tais como “perda de 

Todavia, naquelas coberturas de lucros cessantes benefícios”, “perdas consequenciais” ou “Perdas 

acopladas a apólices de dano físico a proprieda- Extraordinárias” por “interrupção de acesso”, ou 

des, como as de risco operacional e de engenha- de “interrupção de negócios”, decorrentes de 

ria, a questão é bem mais complexa. “ordem de autoridade”. Registram-se ainda cer-

tas cláusulas de lucros cessantes com extensões 

Primeiramente porque, como coberturas aces- de coberturas a riscos de descontaminação, que 

sórias, seguem o principal (ref.: regra do art. 92, também estão sendo invocadas ilegitimamente.

CC) e, por isso, são dependentes de coberturas 

de dano.  Daí que só atuam quando ocorre    N o r m almente estas coberturas só se aplicam 

um dano físico à propriedade segurada e, quando as perdas são diretamente resultantes 

mesmo assim, caso este dano esteja coberto de um dano material segurado pela apólice, e 

pela apólice. mesmo assim, limitados territorialmente e por 

tempo de duração.

Além disso, normalmente a cobertura das apóli-

ces é dependente da ocorrência de um acidente, Um outro problema é o de têm sido observadas 

que seria o “gatilho” disparador da cobertura. em todo o mundo tentativas de transferir despe-

Para todos os efeitos, as apólices de Riscos de sas relativas à pandemia à conta de certas cober-

Engenharia e de Riscos Operacionais definem turas comuns de seguros de danos alegando, 

acidente como o “acontecimento que deriva de com base em disposições legais que tratam de 

causa súbita, imprevista e ocasional, que provo- despesas de “salvamento e contenção” (no Bra-

ca danos materiais aos bens segurados de modo sil o art. 779 do Código Civil):

a exigir que sejam reconstruídos, reparados ou 

repostos. Art. 779: O risco do seguro compreenderá todos 

os prejuízos resultantes ou consequentes, como 

Assim sendo, jamais uma doença poderia consti- sejam os estragos ocasionados para evitar o sinis-

tuir um acidente, de acordo com os termos da tro, minorar o dano, ou salvar a coisa”.  

apólice, uma vez que “propriedades não adoe-

cem”. Ademais, há que se analisar também as Estas são reclamações oportunistas, relativas a 

exclusões das apólices que, em geral, afastam da despesas incorridas para a alteração de procedi-

cobertura qualquer sinistro que tenha sua ori- mentos, custos com novos equipamentos e pro-

gem em epidemias ou pandemias, ou ainda ris- dutos, transporte de pessoal, horas extras, medi-

cos catastróficos em geral. Portanto, é preciso das extraordinárias e de descontaminação e de 

muito cuidado no atendimento a pedidos de adi- segurança de operações empresariais devidas à 

antamento de indenização, que podem dar ense- epidemia de Covid 19. Ora, como estes seguros 

jo a argumentos de que, em assim agindo, o   também são de propriedades, não se pode   
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admitir que as despesas em questão teriam por legislativas para a criação de fundos de natureza 

objetivo preservar de danos o imóvel objeto do público – privada para fazer frente às perdas deri-

seguro. vadas de pandemias, como no Senado Norte-

americano o “Pandemic Insurance Act of 2020”.

Neste contexto surgem também problemas com 

as chamadas “coberturas all risks”. Há no merca- Estas iniciativas legislativas e decisões judiciais, 

do brasileiro apólices que, a despeito de se vincu- baseadas na imprevisibilidade contratual e na 

larem a “riscos nomeados” mantêm a expressão exacerbação da função social do seguro, des-

“all risks' no seu clausulado. Desde 2017 a Circu- consideram as exclusões os princípios básicos da 

lar 565 já definiu a diferença entre estes dois atividade seguradora e promovem interpreta-

tipos de apólice e a manutenção do termo “all ções contra disposições literais das apólices. 

risks” tem dado margens a muitas interpretações Estas medidas são motivo de grande preocupa-

erradas. Há registros no exterior de ações judicia- ção para os órgãos nacionais de fiscalização e 

is em que segurados exigem indenização por controle de seguros, em especial pelo que 

entender que ao prometer cobrir todos os riscos, podem afetar a solvência do mercado segurador.

a apólice estaria cobrindo a epidemia também. 

Entretanto, como estes também são seguros de Tanto assim é que o IAIS (International Associati-

propriedades, jamais a cobertura poderia ter um on of Insurance Supervisors) decidiu posicionar-

alcance tão genérico, sem nenhuma vinculação se a respeito, em orientação a legisladores, 

direta aos bens segurados. magistrados e aos órgãos de controle da ativida-

de seguradora / resseguradora. Em uma publica-

Há ainda casos em que coberturas de seguros ção do dia 11 de maio de 2020, o IAIS advertiu 

D&O foram acionadas para cobrir estas despe- que quaisquer iniciativas para dar cobertura 

sas, sob a alegação de que o administrador não retroativa de lucros cessantes a apólices de segu-

informou adequadamente os acionistas, quanto ro em vigor atenta contra a solvência do merca-

aos riscos trazidos pela Pandemia. do segurador, e coloca em risco a capacidade das 

seguradoras de indenizar outros tipos de recla-

Registram-se igualmente vários projetos de lei mações. Alertou para o fato de que, para tanto, é 

sendo propostos em todo o mundo, visando necessário que sejam levadas em consideração 

cobrir perdas relacionadas a esta pandemia, as exclusões existentes nos contratos de seguros, 

inclusive de forma retroativa. Isto demonstra dentre elas as que se referem a pandemias, 

grande desconhecimento da natureza operacio- como é o caso da Covid 19. Afirmou ainda que 

nal e da técnica de seguros, do mecanismo de encorajava os esforços internacionais na busca 

constituição de fundos e da repartição dos efei- de potenciais soluções para proteger empresas e 

tos econômicos dos sinistros junto à comunidade indivíduos contra este tipo de risco, mas alertou 

em risco, ou seja, junto ao conjunto de segura- para o fato de que o mercado segurador, sozinho, 

dos. Tais projetos ameaçam gravemente a sol- não tem condições de fazer frente aos efeitos 

vência das seguradoras e colocam em perigo a econômicos desfavoráveis causados pela Pande-

sua função institucional. Há também iniciativas mia.
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Coberturas securitárias em 
tempos de pandemia

Sergio Ruy Barroso de Mello
Fundador e Vice-Presidente do Conselho de

Pellon & Associados Advocacia

É tema bastante sensível, sob todos os aspectos, mia provocada pelo COVID-19, à luz dos termos 

o exame da cobertura no contrato de seguro para do contrato de seguro e de resseguro, está rigo-

reclamações decorrentes da pandemia provoca- rosamente previsto e garantido. 

da pelo COVID-19. O primeiro ponto a observar é 

que os riscos de epidemia e pandemia são, tradi- Quem atua no Setor de Seguros sabe o quão dolo-

cionalmente, excluídos de qualquer contrato de roso é para o Segurado e para o Segurador a nega-

seguro, seja de pessoas, propriedades ou mesmo tiva de cobertura a uma reclamação de sinistro, 

de responsabilidades. E assim é porque técnica e afinal, aquele que contrata um seguro busca exa-

atuarialmente a apuração do prêmio adequado tamente o conforto no momento do infortúnio. 

encontra gigantescos obstáculos, na medida em Sem falar no enorme desgaste de imagem da 

que a severidade é elevada e a amplitude de pro- empresa de seguros, que tanto investe em pro-

porções se mostra avassaladora. O Setor de Segu- paganda e divulgação.

ros, contudo, tem mostrado forte resiliência, 

promovido enormes esforços para compreender Mas será preciso, ao investigar a cobertura técni-

esse risco desconhecido e agido com profunda ca, considerar diversos outros detalhes muito 

sensibilidade no trato do assunto, tanto que algu- significativos no contexto do direito brasileiro, 

mas Seguradoras estão suspendendo os cancela- pois a insegurança jurídica extraída da prática 

mentos automáticos de cobertura por falta de dos Tribunais atualmente é por demais relevan-

pagamento de prêmio, bem como prorrogando te. Neste sentido, não seria demasiado lembrar 

os prazos de quitação daqueles parcelados, justo que se eventual reclamação de sinistro dessa 

para aliviar financeiramente os seus Segurados. natureza, negada pelo Segurador, for entendida 

como procedente pelo Judiciário, não faltariam 

A questão a examinar, para efeito de cobertura advogados para defender a pretensão dos Segu-

do seguro, é se o sinistro decorrente da pande- rados ao recebimento de verbas à título de lucros 
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cessantes, danos emergentes, dentre outras, contaminação de pacientes, empregados e ter-

que em muito extrapolam os limites máximos ceiros; despesas incorridas para alteração e segu-

indenizáveis das apólices. Se o Judiciário vai ou rança das operações empresariais sob a rubrica 

não deferir tais pretensões, só o tempo dirá, mas de “salvamento e contenção” (custos com trans-

é fundamental ao Segurador que não tenha res- portes; horas extras; medidas extraordinárias; 

seguro, ou não tenha contratado a cláusula de despesas com descontaminação, dentre outras). 

verbas extra contratuais (ECO) em seu contrato Mas a verdade é que, se o clausulado cobrir pan-

de resseguro, pense bastante antes de decidir, demia, será preciso compreender se tais despe-

pois do contrário, se derrotado em juízo, seria sas estariam mesmo no contexto da evitabilida-

obrigado a utilizar de capital próprio para paga- de do risco iminente e da tentativa de sua con-

mento de tais indenizações judicias superiores creta contenção. Aquelas despesas sobre as 

ao LMI das apólices. Seria uma lástima econômi- quais há dúvidas em relação à sua eficácia para 

ca capaz de comprometer a própria operação da evitar o sinistro, não podem ser consideradas 

empresa de seguros. como amparados pelo contrato de seguro.

O que tem sido notado nessas primeiras sema- Vale observar que está em curso no Senado Fede-

nas de pandemia é o vertiginoso aumento de ral, em caráter urgentíssimo, tanto que poderá 

consultas por parte dos Corretores/Segurados ser aprovado antes até mesmo da publicação 

aos Seguradores quanto a extensão de cobertu- destas notas, o Projeto de Lei 890/2020, de auto-

ras, além de pedidos antecipados de prorroga- ria do Senador Randolfe Rodrigues (REDE/AP), 

ção daquelas coberturas ainda em vigor, levan- que tem como objetivo alterar o artigo 798, do 

do, inevitável e obrigatoriamente, a consultas Código Civil, para incluir na cobertura de seguros 

aos Resseguradores, o que é altamente reco- de vida óbitos decorrentes de epidemias ou pan-

mendável, pois do contrário, haverá descasa- demias, ainda que declaradas por autoridades 

mento de coberturas entre o seguro e o ressegu- competentes. Seria uma intervenção no âmbito 

ro, com consequências econômicas catastróficas das relações privadas altamente perigosa, capaz 

ao próprio capital do Segurador e seus acionis- de comprometer a própria liberdade constitucio-

tas. O Ressegurador é um grande e fundamental nal da manifestação da vontade contratual, além 

parceiro nos negócios dos Seguradores, a sua de inviabilizar tecnicamente a aceitação desse 

“moeda”, diante de um sinistro, chama-se “infor- tipo de risco, pela enorme dificuldade de cálculo 

mação”, quanto mais transparente for o Resse- do prêmio, como acima referido no início destas 

gurado, mais fácil será a sua relação com o Resse- linhas, que já se vão além do programado.

gurador.

Enfim, a sensibilidade aflora neste momento, 

As reclamações de sinistros apresentadas sob a sob todos os ângulos, porém, e função do advo-

pandemia do COVID-19 são as mais diversas: gado de seguros é enfrentar momentos de infor-

indenizações nos seguros de pessoas por óbito; túnio com serenidade e assim procurar as melho-

responsabilidade civil de médicos e hospitais por res e mais equilibradas soluções jurídicas.
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Impactos do novo coronavírus 
no seguro D&O

Mariana Ferraz Menescal Jahic
Sócia de Pellon & Associados Advocacia

A pandemia do novo coronavírus tem causado dade de acordos individuais ou coletivos, (ii) a 

efeitos severos nos mais diversos ramos da eco- antecipação de férias e feriados, (iii) a redução da 

nomia mundial. Muitas empresas tiveram que jornada de trabalho com redução proporcional 

parar ou até mesmo reduzir drasticamente suas de salário do empregado, entre outras provisões.

atividades, sofrendo graves consequências em 

seu faturamento e caixa. Apesar dessas possibilidades estabelecidas pelas 

Medidas Provisórias, algumas empresas já tive-

Ou seja, já estamos vivendo uma crise econômica ram que demitir seus funcionários para se ade-

cujos impactos serão sentidos por algum tempo. quarem ao novo cenário desafiador e prover a 

Nesse momento de crise, as empresas são obriga- própria continuidade das suas atividades. Com 

das a tomar algumas decisões que posteriormente isso, não restam dúvidas que esse cenário levará 

implicarão em aumento das ações judiciais contra a um aumento no número de reclamações traba-

elas nos mais diversos ramos do direito. lhistas, o que certamente acarretará um aumen-

to de sinistralidade no seguro D&O, uma vez que 

O Governo Brasileiro decretou estado de calami- na Justiça do Trabalho é bastante comum a des-

dade pública em decorrência da pandemia do consideração da personalidade jurídica das soci-

novo coronavírus no último dia 20 de março, e edades para direcionar as execuções contra seus 

vários atos normativos tem sido editados em diretores e administradores.  

razão da situação extrema que estamos vivendo.

Ademais, o cenário de crise faz com que algumas 

Um exemplo disso é a edição de duas Medidas empresas deixem de recolher tributos, ou 

Provisórias na área trabalhista, de números 927 e mesmo adotem planejamentos tributários mais 

936. Com essas Medidas Provisórias, tornou-se arrojados, o que levará a um aumento de ações 

possível (i) a adoção do home office sem necessi- administrativas e judiciais na área tributária.  

Pellon  Associados&10
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Percebe-se aqui um outro viés para aumento da das caso a CVM entenda que houve descumpri-

sinistralidade no seguro D&O, haja vista que tem mento dos preceitos legais aos quais estão sujei-

sido cada vez mais comum a inclusão dos admi- tas. Como se sabe, os processos administrativos 

nistradores no processo tributário desde a lavra- da CVM acabam alcançando também os adminis-

tura do auto de infração. tradores das companhias, fazendo com que as 

apólices de D&O destas sejam acionadas. 

Outro ponto que deve ser também analisado 

refere-se aos processos administrativos perante Por fim, outro viés de possível aumento de sinis-

a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). As tralidade no seguro D&O diz respeito às compa-

empresas de capital aberto estão sujeitas a diver- nhias brasileiras listadas nos Estados Unidos, pois 

sas obrigações regulatórias, como por exemplo a naquele país elas estão ainda sujeitas às class 

divulgação de fatos relevantes em situações espe- actions. Isto porque, diversas companhias não 

cificas previstas em lei, a entrega de demonstra- tinham planos de contingencia adequados à rea-

ções financeiras periódicas, a realização anual de lidade que hoje estamos vivendo, e isso pode 

assembleia geral ordinária, entre outras. implicar em desvalorização dos títulos de crédito 

dessas companhias, levando à propositura de 

Nesta linha, a CVM editou o Ofício Circular uma class action cobrando indenização da com-

02/2020, através do qual ratificou a necessidade panhia e seus executivos por exemplo.

de manutenção da qualidade do processo de 

elaboração e auditoria das demonstrações finan- Todo esse cenário denota a extrema relevância 

ceiras, requerendo às companhias e seus audito- do seguro D&O para as empresas e seus executi-

res que empenhem seus melhores esforços para vos, e certamente iremos viver novamente um 

prover informações que espelhem a realidade aumento de demanda tanto na contratação quan-

econômica da empresa. Possivelmente teremos to no acionamento das apólices.

companhias que serão autuadas e/ou investiga-  



 
A MPV 959/2020, a COVID-19 e a LGPD

Pellon  Associados&12

Darcio Mota
Sócio de Pellon & Associados Advocacia

Em 29 de abril de 2020 a Presidência da Repúbli- Em relação às medidas de facilitação do recebi-

ca editou a Medida Provisória nº 959/2020 (MPV mento do Benefício Emergencial, parece não 

959/2020), que trata de dois temas aparente- haver dúvida de que a facilitação do saque do 

mente diversos e não correlacionados entre si: o auxílio é medida urgente e relevante para efeti-

auxílio emergencial e a LGPD. var o enfrentamento do estado de calamidade 

pública decorrente do COVID-19, sobretudo para 

Inicialmente, nos artigos 1º a 3º, a MPV 959/ evitar a aglomeração de pessoas em frente às 

2020 estabelece a operacionalização do paga- agências bancárias, especialmente nesta fase 

mento do Benefício Emergencial de Preservação crítica de aumento velocidade de propagação da 

do Emprego e da Renda, instituído pela Medida doença.

Provisória nº 936/2020, e implementa meios 

para facilitar o recebimento do benefício conce- Todavia, no que tange à proposta de prorrogação 

dido a mais 50 milhões de pessoas, impedidas de de vigência da LGPD prevista no artigo 4º da MP, 

exercer a atividade profissional. objeto desta nota, constata-se um acirrado deba-

te entre empresários, especialistas em privacida-

Depois, no artigo 4º, a MPV prorroga, até 3 de de e dados pessoais e parlamentares.

maio de 2021, a vacatio legis da Lei nº 13.709, de 

14 de agosto de 2018, que estabelece a Lei Geral  O primeiro ponto levantado é a suposta inconsti-

de Proteção de Dados Pessoais – LGPD. A exposi- tucionalidade do referido artigo, por não esta-

ção de motivos da proposta de adiamento tem rem preenchidos os pressupostos de urgência e 

seu fundamento na “... possível incapacidade de relevância constantes no artigo 62 da Constitui-

parcela da sociedade em razão dos impactos ção Federal. Não por outra razão foi requerida, 

econômicos e sociais da crise provocada pela pelo Deputado Alessandro Molon, líder do PSB, a 

pandemia do Coronavírus.” devolução parcial da proposta para a exclusão do 

maio 2020
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dispositivo que posterga o início da vigência da mo, justamente por causa da implementação de 

LGPD.  políticas públicas para contenção e combate à 

pandemia. 

 Também vem sendo motivo de objeção ao artigo 

4º o argumento de estar havendo uma injustificá- De fato, o aumento da tensão entre as medidas 

vel intromissão nas atividades do Poder Legislati- emergenciais de saúde pública e a agenda de pro-

vo, isso porque  já se encontram em trâmite no teção de dados se torna mais evidente por conta 

Congresso Nacional três Projetos de Lei que tra- de normas que flexibilizam o tratamento massivo, 

tam de matéria idêntica e correlata: o PL potencializando os riscos à privacidade, p. ex.,

5762/2019, do Deputado Carlos Bezerra  compartilhamento de dados 

(MDB/MT), que prorroga o início de vigência da essenciais à identificação de pessoas infectadas ou 

LGPD para 15/08/2022; o PL 1027/2020, do Sena- com suspeita de infecção pelo coronavírus (art. 6º 

dor Otto Alencar (PSD/BH), que adia para da Lei nº 13.979/20200); a realização de convênios 

16/02/2022; e o PL 1179/2020, de autoria do firmados entre governos estaduais e municipais e 

Senador Antônio Anastasia (PSD/MG). empresas de telecomunicação para a utilização de 

sistemas de localização de celulares dos morado-

Destaca-se o PL nº 1179/2020, que mais avançou res para coordenar ações de incentivo ao isola-

porque tramita em regime de urgência e, após ter mento social, medida considerada uma das mais 

sido aprovado no Senado Federal encontra-se na efetivas para controlar a disseminação do novo 

Comissão Mista da Câmara dos Deputados. coronavírus; a intensificação da utilização de siste-

mas de telemedicina e telesaúde, que aumentam 

Referido Projeto, que teve a iniciativa do Ministro a exposição do risco de violação a dados sensíveis; 

Dias Toffoli e recebeu o apoio de renomados juris- a adoção do teletrabalho e flexibilização das medi-

tas, institui normas de caráter transitório e emer- das de cibersegurança; a testagem massiva de 

gencial nas relações jurídicas de Direito Privado pessoas cujos resultados são enviados aos celula-

em razão da COVID-19 e, no artigo 20, traz uma res, etc., tudo a recomendar a urgência ainda 

proposta de prorrogação escalonada da LGPD: (a) maior da proteção e segurança da informação dos 

início da vigência para 1º/01/2021 e (b) aplicação titulares dos dados.

das sanções para 1º/08/2021.   

Sem dúvida, em meio a uma crise sanitária sem 

Nesse quadro, constata-se, de um lado, os que precedentes em que se prolifera a produção de 

defendem o adiamento da entrada em vigor da normas de caráter emergencial com viés intrusivo 

LGPD porque a situação excepcional provocada na privacidade das pessoas, a aplicação dos princí-

pela pandemia acarretará dificuldades financei- pios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados 

ras que impedirão as empresas de realizem o exerceria um sistema de freios e contrapesos 

indispensável investimento para a adequação e capaz de controlar os abusos e legitimar o trata-

implementação de medidas de governança de mento dos dados pessoais.

proteção de dados pessoais.

Todavia, nesse clima de tensão em que o mundo 

Em contraponto, há forte corrente em prol da luta para proteger a vida da população, o bom 

entrada em vigor da LGPD em 15 de agosto próxi- senso terá a razão!

 a 

obrigatoriedade de
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Primeiramente, deve-se considerar que a maioria Some-se a tudo isso o fato de que após quase 

das empresas do setor público e privado não esta- dois anos da promulgação da Lei Geral de Prote-

riam em conformidade com a LGPD em agosto ção de Dados Pessoais, o Poder Executivo ainda 

próximo, data da entrada em vigor da lei. não instituiu a Autoridade Nacional de Proteção 

de Dados (ANPD), a quem compete editar nor-

De acordo com pesquisa realizada em agosto de mas e interpretá-las na esfera administrativa; 

2019 pela Serasa Experian, 85% das empresas fiscalizar e aplicar sanções, enfim, orientar as 

brasileiras não estavam preparadas para atender ações das empresas visando a adequação à 

às exigências da LGPD. Em outro estudo, realiza- LGPD. 

do em novembro de 2019 pela ICTS Protiviti, con-

sultoria que atua na área de compliance e gestão Releva, ainda, assinalar que eventual prorroga-

de riscos, oito em cada dez empresas, tanto do ção do prazo de vigência da LGPD não excluirá do 

setor público quanto privado, não haviam avan- Poder Judiciário a apreciação de abusos à

çado no processo de adequação à lei.

Por outro lado, é patente que as medidas neces-

sárias à contenção do vírus tiveram consequên-

cias drásticas para a economia mundial e, sobre-

tudo para a brasileira, que já não vinha bem e 

agora se prenuncia uma forte recessão para este 

ano e um clima de absoluta incerteza para 2021. 

Os reflexos das medidas de distanciamento social 

terão impactos negativos incalculáveis na saúde 

financeira das empresas e certamente quando 

houver o retorno da atividade econômica todos 

os esforços estarão concentrados na sobrevivên-

cia do negócio e manutenção dos empregos, de 

sorte que não haverá disponibilidade de recursos 

financeiros suficientes para investir em ações de 

adequação à LGPD.

 inviola-

bilidade da intimidade, da vida privada, da honra 

e da imagem das pessoas, do sigilo dos dados e 

da autodeterminação informativa, como já vem 

ocorrendo, inclusive no âmbito do Supremo Tri-

bunal Federal. 

Nesse contexto e diante da desordem mundial 

instalada pelo Coronavírus, parece recomendá-

vel o adiamento do início de vigência da Lei Geral 

de Proteção de Dados. Ressalva-se, no entanto, a 

necessidade urgente de formação e pronta ação 

da Agência Nacional de Proteção de Dados 

(ANPD), órgão indispensável para oferecer dire-

trizes para o tratamento equilibrado dos dados 

pessoais especialmente para a execução de polí-

ticas públicas na área da saúde, indispensáveis ao 

combate ao COVID-19.  



 

EFEITO COVID – Medidas e impactos 
nos contratos bancários

Leonardo Cuervo
Sócio de Pellon & Associados Advocacia

Com a declaração pela Organização Mundial   B a n cos atuantes no País (Bradesco, Banco do 

da Saúde (OMS) reconhecendo o Coronavírus Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco e 

(Covid-19) como pandemia global, diante da rápi- Santander) estão dispostos em efetuar a prorro-

da disseminação da doença e do aumento de gação, por até 60 dias, dos vencimentos de dívi-

casos em todo território nacional, as autoridades das que estejam vigentes e em dia, de pessoas 

foram obrigadas a tomar medidas temporárias físicas e micro e pequenas empresas. 

de prevenção ao contágio e tentar frear a expan-

são da doença. Segundo a referida entidade, os bancos vêm dis-

cutindo propostas para amenizar os efeitos nega-

Objetivando conter a disseminação do vírus, tivos da pandemia de Coronavírus no emprego e 

regras rígidas isolamento social foram adotadas, na renda. "Entendem que se trata de um choque 

o que vem causando inevitáveis impactos na pro- profundo, mas de natureza essencialmente tran-

dução, consumo e investimentos, em razão da sitória. Os bancos estão engajados em continuar 

suspensão temporária de diversas atividades colaborando com o país com medidas de estímu-

profissionais. lo à economia", diz o comunicado divulgado pela 

federação.  

Cuida-se de uma situação excepcional, cujas 

repercussões sociais e econômicas bem como as A fim de colocar em prática a proposição, cada 

restrições à liberdade e propriedade individual banco definirá seus próprios critérios para a re-

não encontram equivalente na história brasileira  negociação da dívida com os clientes que forem 

recente. prejudicados com a disseminação do Corona-

vírus. As regras vão variar de acordo com cada 

Atenta a esses acontecimentos, a Febraban di- modalidade de financiamento. Os bancos vão 

vulgou no final de março de 2020 que os maiores decidir quais produtos financeiros estarão      
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sujeitos à prorrogação do prazo de pagamento, o problema da alteração superveniente das cir-

que não será operado de forma automática. O cunstâncias contratuais e seus efeitos sobre a 

interessado precisa solicitar possível adiamento relação contratual, como forma de minimizar a 

com o seu banco. rigidez do princípio tradicional “pacta sunt     

servanda”. Os princípios mais aplicados são o    

Além das medidas acima citadas, vale destacar da teoria da imprevisão, onerosidade excessiva, 

outras adotadas individualmente por cada enti- caso fortuito e força maior.

dade bancária, como é o caso do Bradesco, que 

virtude da redução da taxa Selic para 3,75% anun- Os aludidos princípios têm aplicação especial-

ciou que também irá reduzir suas taxas de juros mente em relação aos contratos já celebrados, 

para clientes pessoas física e jurídica, repassando de trato sucessivo ou diferidos no tempo, ques-

o corte de 0,50 ponto percentual da taxa básica tões relativas às dificuldades do seu cumprimen-

de juros para as suas linhas de crédito. to e danos daí resultantes. Todas essas situações 

vão exigir respostas do direito obrigacional, seja 

Já a Caixa Econômica Federal concederá apoio às na esfera de aplicação no direito público ou priva-

micro e pequenas empresas, com redução de do, principalmente no que diz respeito à caracte-

juros de até 45% nas linhas de capital de giro, com rização da pandemia como um acontecimento 

taxas a partir de 0,57% a.m, além da disponibili- inserido no contexto de “força maior”.

zação de linhas de crédito especiais, com até seis 

meses de carência, para empresas que atuam 

nos setores de comércio e prestação de serviços, 

mais afetadas pelo momento atual.

Vale aqui destacar que as aludidas medidas adota-

das pelas instituições bancárias mostram-se opor-

tunas diante do cenário posto, uma vez que ameni-

zam os impactos da crise às pessoas e empresas, as 

quais já sofrem com a redução de suas rendas.

Por outro lado, sabe-se que independente das 

atitudes que sejam tomadas pelo Estado (em 

sentido amplo) e pelas empresas privadas de 

grande porte, tais como as instituições finan-

ceiras, induvidoso que o judiciário será acionado 

em grande escala para dirimir conflitos que vão 

se originar em decorrência do atual momento 

econômico, especialmente no que tange aos con-

tratos obrigacionais, seja na esfera privada ou de 

direito do consumidor.

Alguns institutos no nosso direito tratam do   

É sabido que doutrina e jurisprudência classificam 

força maior como um evento ou circunstância 

excepcional que: 1) está fora do controle das par-

tes; (2) os contratantes não têm como prever o 

acontecimento e assim se preparar; (3) sua ocor-

rência não é atribuível a nenhum dos contratantes.

No que se refere aos contratos bancários, espe-

cialmente os de empréstimo e cédulas de crédi-

to, a maior parte geralmente não prevê disposi-

ções específicas relativas à força maior e, por 

consequência, de exclusão de responsabilidade 

de tomadores e garantidores.

Desta forma, as obrigações inseridas nestes pactos 

têm caráter objetivo (ex. pagamento de valores em 

datas específicas e sujeitos a encargos definidos), 

que, em tese, não seriam afetadas por circunstân-

cias excepcionais, como a atual pandemia.

Com efeito, necessário que se tenha muita caute-

la ao decidir no caso concreto acerca da aplicação 
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do instituto da força maior para readequação ou 

até mesmo resolução do contrato, eis que, da 

mesma forma que os indivíduos estão sofrendo 

as consequências econômicas da crise, as empre-

sas, sejam elas de maior ou menor porte, estão 

suportando impactos financeiros relevantes. 

Tomemos como exemplo recente decisão profe-

rida em 08/04/2020 pelo Tribunal e Justiça de 

São Paulo, no Agravo de Instrumento 

haveria que se falar em inadimplência em decor-

rência da crise causada pela pandemia. Vale a 

pena transcrever parte da fundamentação:

 “.... No entanto, o fato é que o deve-

dor está a mora desde outubro de 2018, o que 

impõe reconhecer que sua persistente inadim-

plência não guarda relação com a crise econômi-

ca que se descortina pela quarentena motivada 

2065007- pela pandemia do COVID-19.

07.2020.8.26.0000. Trata-se de ação de busca e 

apreensão de veículo fundada em alienação fidu-  Ademais, nem se há de supor que 

ciária promovida por instituição financeira con- justo agora o devedor iria quitar o débito - de lem-

tra devedor, na qual o juízo singular havia suspen- brar que a essa altura já não caberia purgação da 

dido a execução da medida liminar de retomada mora - mas já não poderá fazê-lo em razão da 

do automóvel, acolhendo a alegação do réu no crise...”

sentido de que as parcelas do contrato não teri-

am sido quitadas em razão de dificuldades finan- Diante do exposto, o que se espera das partes 

ceiras imprevisíveis, decorrentes da pandemia envolvidas neste tempo de incertezas é que se 

que assola o país. tenha em mente a necessidade de aplicação dos 

princípios do direito obrigacional e contratual 

Contra decisão interlocutória o banco interpôs que norteiam a relação em sociedade em nosso 

Agravo de Instrumento, sendo provido o recurso país. São eles e mais importantes do que quais-

para restabelecer a liminar, sob o principal argu- quer outros: o princípio da boa-fé objetiva, da 

mento de que o devedor já estaria em débito conservação dos contratos, da função social do 

desde o ano de 2018 em relação ao pagamento contrato e do equilíbrio econômico.

das prestações contratuais, razão pela qual não 



 
Possibilidades do empregador para 
enfrentamento do estado de calamidade

Cintia Yázigi
Sócia de Pellon & Associados Advocacia

Dentre tantas incertezas trazidas pela calamidade Empregados cuja atividade continua em desen-

pública, provocada pelo coronavírus, os empresá- volvimento e que têm condições de trabalhar 

rios no Brasil têm se questionado acerca das reso- utilizando-se de equipamentos eletrônicos e à 

luções nas relações de trabalho, considerando que distância, podem trabalhar tranquilamente em 

muitos empregados se encontram ociosos suas próprias residências, constituindo o sistema 

enquanto outros com total capacidade de traba- de home office, reconhecido há décadas, mas 

lho e produção de faturamento ou resultado. melhor regulamentado quando da publicação da 

reforma trabalhista e adaptado com exclusivida-

Em que pese tantas dúvidas, felizmente parte de para o presente momento, pela Medida Provi-

delas foram elucidadas, em especial com a publi- sória 927/2020.

cação das Medidas Provisórias 927 e 936, que 

embora sejam, como a própria denominação Mas não se negue que muitos empregados conti-

esclarece “provisórias”, são certeiras, essenciais nuam com suas atividades parcialmente reduzi-

e indispensáveis nesse momento. das. Nesse caso, o empregador poderá adotar um 

regime especial de compensação de jornada para 

Quando o empregador questiona como poderia compensar as horas não trabalhadas, em um 

resolver seus problemas com seus colaborado- período de até 18 meses.  

res, as próprias medidas provisórias tentam 

resolver. Fundamentar os preceitos legais, certa- Outra opção é reduzir a jornada de trabalho com 

mente não é tema pelo qual o empresário inten- redução proporcional de salário do empregado, 

ciona aprofundar-se, pois, o que mais lhe interes- sendo que dependendo do percentual aplicado 

sa seria efetivamente saber quais atitudes deve e (25%, 50% e 70%), haverá de se preencher espe-

pode tomar perante seus empregados. cíficas exigências e procedimentos impostos pela 
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legislação para concessão de benefício emergen- Não sendo plausível manter o empregado nas 

cial a ser subsidiado pela União, tendo como condições apresentadas, seja por questões     

base de cálculo o valor mensal do seguro desem- sociais, funcionais, financeiras ou empregatícias, 

prego pelo qual o empregado teria direito.  há ainda a possibilidade de suspender seu con-

trato de trabalho por até 60 dias, ocasião em que 

Quanto aos colaboradores atualmente improdu- a União concederá o benefício emergencial em 

tivos por questões operacionais, cuja opção de 100% do valor do seguro desemprego a que o 

redução de jornada e salário não se entende per- empregado teria direito.

tinente, é possível a concessão de férias, ainda 

que antecipadas, o que quer dizer que o empre- A demissão seria o pior do cenário, mas ainda 

gador não necessita aguardar a consumação do assim não foi proibida, relevando, contudo, que 

seu período aquisitivo. As férias, nessas circuns- aos empregados que sofrerem redução ou sus-

tâncias, aplicar-se-ão tanto a um ou mais empre- pensão salarial, haverá a garantia do empregado, 

gados como a um grupo deles, se vinculados aos enquanto durar o período respectivo acordado e 

setores prejudicados nesse momento. após seu restabelecimento pelo mesmo período.
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Inaldo Bezzera
Sócio de Pellon & Associados Advocacia

Como sabido, os contratos de seguro detêm entre todos aqueles que fossem beneficiados 

características que os diferenciam dos demais com o alijamento das cargas. Eis o mutualismo!!!

tipos de contratos.  

Ignorando contratos já firmados e que excluem 

Por oportuno, destacam-se os princípios da os riscos decorrentes de pandemia, portanto, 

mutualidade, solidariedade e boa fé, entre precificados para não suportar os pagamentos 

outros, cuja compreensão é exigida para a corre- de sinistros daí decorrentes, o Senador Randolfe 

ta análise deste contrato tão particular. Rodrigues sob a justificativa de que familiares 

ficarão desamparados em decorrência de fatali-

É justo afirmar que os segurados (consumidores) dades causadas pela covid-19, apresentou o Pro-

devem respeitar os limites impostos pela nature- jeto de Lei (PL) 890/2020 que inclui na cobertura 

za dos contratos de seguro e suas especificida- de seguros de vida óbitos decorrentes de epide-

des, sob pena de impingir prejuízos à coletivida- mias ou pandemias.  

de de segurados em razão da proteção da má-fé 

de alguns. A proposta acrescenta item ao Código Civil deter-

minando que o segurador não pode recusar paga-

Conta a história que o contrato de seguro remon- mento do seguro, ainda que na apólice conste a 

ta suas origens à Idade Média, época em que se exclusão, se a morte ou a incapacidade do segu-

restringia à cobertura de sinistros a navios de rado decorrer de infecção por epidemias ou pan-

cargas. O espírito do contrato de seguro, todavia demia. 

é mais antigo, quando se previa a divisão propor-

cional dos prejuízos impostos aos proprietários Segundo a Agência Senado, na justificativa, “Ran-

de mercadorias e objetos que fossem atirados ao dolfe afirma que as seguradoras de vida ou de 

mar para livrar a embarcação de um naufrágio acidentes pessoais parecem imunes a essa crise 

 
Projeto de Lei n° 890, de 2020
Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil, 
para incluir na cobertura de seguros de vida óbitos decorrentes de epidemias 
ou pandemias, ainda que declaradas por autoridades competentes
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mundial, causada pelo coronavírus, pois estabe- O risco é uma constante na vida de qualquer indi-

lecem como excludentes da responsabilidade civil víduo e é justamente o sentimento de insegurança 

contratual as mortes ou danos à saúde pessoal gerado pela existência do risco que levou à criação 

por decorrência de epidemias e pandemias decla- do instituto do seguro, o qual representa uma 

radas pelos órgãos competentes.  união de esforços para superar as consequências 

individuais de danos futuros. 

O senador afirma que as doenças causadas por 

epidemias ou pandemias não consistem em cus- Há severa técnica no contrato de seguro e é por 

tos extraordinários às seguradoras e não fogem meio da estatística que se pode saber o número 

das previsões de equilíbrios atuariais ordinárias. de ocorrências de determinados eventos em 

Para ele, essa desobrigação parece uma inversão uma certa comunidade durante determinado 

do sistema protetivo da vida humana” Fonte: espaço de tempo. Essa apuração permitir ao segu-

Agência Senado. rador calcular, mediante tabelas de previsões, o 

volume provável de sinistros que irão ocorrer e o 

Alvo inicial de críticas, o projeto apresentado pelo montante das indenizações que terão de ser 

Senador Randolfe encontrou ressonância em algu- pagas num determinado período futuro. 

mas seguradoras do mercado brasileiro que decla-

raram que irão pagar os sinistros decorrentes do Existe, portanto, uma óbvia relação entre o valor 

risco de pandemia, mesmo considerando a exclu- do prêmio pago pelo segurado e as circunstânci-

são expressa constante dos contratos. as que tornam o risco mais suscetível de ocorrer.

 

A se considerar o momento, elogiável a atitude, Daí que a cobertura para riscos expressamente 

todavia, relação jurídica duradoura, firmada antes excluídos, seja por vontade do legislador ou ini-

e que considera a experiência passada para garan- ciativa do segurador, deve antes observar a boa 

tir o futuro, como é o contrato de seguro, não técnica e a conta de onde sairão esses valores.

pode ser afetado pelo momento ou por episódios 

históricos que ocorrem a posteriori. 

Pellon  Associados& 21



 
O Negócio Jurídico Processual 
em tempos de pandemia

Felipe Affonso Carneiro
Sócio de Pellon & Associados Advocacia

Face à disseminação incontrolável do novo corona selho Nacional de Justiça, por reiteradas vezes, as 

vírus (COVID-19) no Brasil e no mundo, cujas conse- dificuldades enfrentadas pelos advogados com o  

quências, até agora, são inestimáveis, o Conselho processo eletrônico. O sistema é fantástico, desde que 

Nacional de Justiça editou em 19/03/2020 a Resolu- funcione corretamente, sem interrupções, e com a 

ção de nº 313/2020. segurança que a chancela do protocolo em uma peti-

ção em papel garante.

Esta resolução, dentre outras medidas, suspendeu 

os prazos processuais em todo o território nacional Se por um lado é inquestionável a comodidade de 

até o dia 04/05/2020, independentemente se os poder protocolar uma petição nos autos de um pro-

processos tramitavam por meio físico ou eletrônico, cesso que tramita em uma comarca que dista milha-

excepcionando apenas os casos em curso no Supre- res de quilômetros do escritório do advogado que 

mo Tribunal Federal e na Justiça Eleitoral, e aqueles representa uma das partes, por outro não se pode 

que exigiam medidas de urgência. desprezar que, não raro, esse sistema apresenta 

instabilidades, que causam apreensão e angústia 

Pouco mais de um mês depois, o CNJ emitiu uma aos que vivenciam a rotina forense.

nova Resolução, essa de nº 314/2020 , na qual, no 

que diz respeito estritamente aos prazos proces- Também não se pode esquecer que há inúmeros 

suais, estabeleceu a retomada da contagem dos advogados, em sua maioria em avançada idade, que 

prazos nos processos que tramitam eletronica- não estão ambientados a essas inovações tecnoló-

mente pelo período que restava no instante em que gicas que não param de evoluir. 

houve a suspensão pela Resolução anterior. Os pra-

zos dos processos que tramitam em meio físico per- Ao mesmo tempo em que dominam com maestria o 

manecem suspensos, ao menos até 15.05.2020. uso de uma máquina de escrever, algo desconhecido 

para muitos, uma parcela significativa de advogados 

A Ordem dos Advogados do Brasil, por meio do seu não consegue ainda usar as novas ferramentas de 

Conselho Federal, já levou ao conhecimento do Con- informática com a mesma destreza, seja por falta de 

Pellon  Associados&22

maio 2020



familiaridade com o sistema, seja porque não possu- prazos, como contornar esta situação?

em os equipamentos necessários.

O primeiro ponto a se refletir é que a Resolução 313 

Muitos desses advogados se valem das salas da OAB do CNJ determinou a suspensão dos prazos, e não 

instaladas nos fóruns para cumprirem os seus prazos dos processos. Prova disso é a possibilidade de se 

em processos eletrônicos. Com essas salas inope- distribuir um novo processo, cumprir uma decisão 

rantes por força do fechamento momentâneo dos ou protocolar um recurso com os prazos suspensos.

fóruns para se evitar a circulação de pessoas e a dis-

seminação desenfreada do vírus, o protocolo de E conforme está sendo amplamente divulgado por 

uma simples petição se tornará um tormento. alguns tribunais de justiça, muitos apresentaram 

índices de produtividade superiores durante o 

Este não é o único problema vivenciado pelos advo- período de trabalho remoto frente ao mesmo perío-

gados. do do ano anterior, com trabalho presencial.

Certa vez, o Ministro Marco Aurélio Melo, do Supre- O artigo 190 do Código de Processo Civil criou a figu-

mo Tribunal Federal, em breve pausa na leitura do ra do negócio jurídico processual, permitindo às 

seu voto, manifestou certa angústia que atinge a partes estipular mudanças no procedimento, desde 

classe dos advogados. que o processo verse sobre direitos que admitem 

autocomposição. 

Disse o Ministro, em tom de solidariedade, que a 

existência de inúmeros sistemas de processos judici- A mesma lei de ritos, no artigo subsequente 

ais eletrônicos dificultava o exercício da profissão e (art.191), possibilita às partes, em comum acordo, 

que, se advogado fosse, teria muita dificuldade em fixar calendário para a práticas dos atos processuais.

operar todos eles.

Bem se vê, portanto, que há uma solução legal para a 

Conquanto o CNJ já tenha determinado a adoção do hipótese em que novamente os prazos sejam sus-

PJ-e como sistema padrão a ser seguido por todos os pensos por futura resolução do Conselho Nacional 

tribunais do país, sabe-se que essa realidade ainda de Justiça, mas as partes, por sua vez, queiram que 

não se concretizou. permaneçam sendo contados normalmente.

O propósito desta nota não é divagar sobre os per- Caberá às partes que integram a lide, se assim quise-

calços diários vivenciados pela advocacia, mas apre- rem, em exercício do já consagrado dever legal de 

sentar uma solução para que os prazos processuais cooperação, estabelecer que os prazos permanece-

possam fluir ainda que estejam suspensos durante rão em curso, independentemente do meio em que 

este período de isolamento social. o processo tramita, se físico ou eletrônico, e subme-

ter esse ajuste ao juízo, que a requerimento ou de 

Como mencionado no início, os prazos processuais ofício, examinará a validade do que foi pactuado.

dos processos eletrônicos voltaram a fluir em 

04.05.2020, ao passo que aqueles relacionados a Embora esta alternativa tenha algumas restrições, 

processos físicos permanecerão suspensos até como a que exige que o processo verse sobre direi-

15.05.2020, podendo ser prorrogados se o quadro tos que permitam a autocomposição, pode e deve 

da saúde pública se agravar. ser levada em consideração pelos advogados e liti-

gantes com vistas a propiciar uma prestação jurisdi-

Imaginando que este pior cenário se torne realida- cional mais célere nesses tempos de pandemia.

de, a ponto de exigir novamente a suspensão dos 
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Os efeitos da Medida Provisória 936 e 
seus reflexos nas relações de trabalho, 
em tempo de coronavírus

Com o surgimento da pandemia do coronavírus suspensão do contrato e, ainda, condicionou a 

que vem assombrando o cenário da saúde e eco- validade do ajuste individual a posterior ratifica-

nomias mundiais, o Governo Federal agiu rápido ção em negociação coletiva, ou seja, mais do   

e editou medidas provisórias com o fito de evitar que a chancela do sindicato, quis literalmente 

a demissão em massa dos trabalhadores e, ao que este assumisse o controle das negociações. 

menos, minimizar os impactos na economia. 

Data máxima vênia ao voto do ministro relator da 

Nesse sentido, o artigo 2º da MP 927/20 veio ADIN 6363/2020, Ricardo Lewandowski, estáva-

para firmar que o acordo individual entre patrão mos diante do fim da MP 936. Não houve ponde-

e empregado prevaleceria, naquele primeiro ração dos interesses antagônicos por parte dessa 

momento e em caráter excepcional pelo qual decisão liminar do ministro do STF. Uma coisa é 

estávamos (e ainda estamos) vivendo, sobre as notificar o sindicato, outra bem diferente era no 

Leis em sentido “lato sensu” e normas coletivas, sentido de condicionar a validade do acordo a 

com o intuito da preservação ao emprego, desde anuência desse mesmo sindicato.

que não entrasse em rota de colisão com a Cons-

tituição Federal. Tal decisão, por si só, tinha o condão de colocar    

o sindicato em posição extremamente vantajo-

Para surpresa de toda a população e não só da sa, que por sua vez teria a máquina na sua mão 

comunidade jurídica, em 06/04/2020, o Excelen- no sentido de querer ditar as regras do jogo, 

tíssimo Ministro do Supremo Tribunal Federal, impondo condições sejam elas as mais gené-

Ricardo Lewandowski, entendeu ser inconstitu- ricas e inviáveis ao empregador, tornando inócuo  

cional a MP 936 no tocante a parte que autoriza   todo esforço do Governo Federal em conter os 

o acordo individual entre patrão e empregado, efeitos da pandemia através das Medidas Provi-

tanto para a redução do salário como para a    s órias.

João Roberto Monteiro Costa
Sócio de Pellon & Associados Advocacia
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Desse modo, entendíamos naquele momento dá cá”, e o sindicato abriria mão de algo para sem-

que o ideal era o empresário não se valer da me- pre se beneficiar por outro ângulo, o que fugiria 

dida provisória depois da polêmica decisão e do espírito da medida provisória, que seria a 

procurar o sindicato da categoria para negociar, manutenção do emprego e renda.

deixando claro que o empregado poderia se recu-

sar a fazê-lo, não restando assim qualquer alter- Apenas a título de curiosidade, de acordo com a 

nativa ao empregador a não ser a demissão em Secretaria Especial da Previdência e Trabalho, 

massa. extinto Ministério do Trabalho agora incorpora-

do ao Ministério da Economia, a anterior decisão 

Ocorre que na manhã do dia 13/04/2020, em do ministro Ricardo Lewandowski impedia a rea-

julgamento de embargos de declaração na ADIN lização de quase um milhão de acordos entre 

6363, o ministro relator esclareceu que o acordo empregadores e trabalhadores.

individual realizado entre empregador e traba-

lhador seria válido e eficaz de imediato, não tor- Não tendo como reduzir salário, jornada e inviá-

nando a comunicação ao sindicato condição sine vel a suspensão dos contratos de trabalho - ao 

qua non de eficácia do acordo individual, sendo menos nesse mês de abril, estaríamos diante da 

eventual inércia do sindicato resolvida pelo acor- consequência lógica que o governo sempre quis 

do individual entabulado entre as partes, facul- evitar, em esforço hercúleo, o aumento em pro-

tando ao sindicato promover a negociação coleti- porções gigantescas do desemprego com a dis-

va em caso de discordância do referido acordo pensa em massa por motivo de força maior, inte-

individual. ligência do artigo 501 da CLT.

Naquele cenário, se o sindicato fizesse a negocia- Como muito bem concluiu a maior autoridade 

ção coletiva, deveria ser priorizada, segundo o em Direito e Processo do Trabalho na atualidade, 

voto do ministro, a norma mais favorável ao tra- a Ilustre ex Desembargadora e professora Vólia 

balhador, seja o que foi acordado individualmen- Bonfim, o acesso ao seguro desemprego se daria 

te ou o acordado por norma coletiva. até então pela via transversa, o desempregado é 

quem iria receber o seguro desemprego e não 

A grande dúvida que havia ficado era de como mais o empregado com contrato de trabalho 

seria feita essa análise, se haveria de ser escolhi- ativo que, temporariamente, teria alguns de seus 

do um ou outro instrumento, extraindo-se o direitos mitigados em prol da preservação de seu 

melhor ponto do acordo individual, acordo cole- emprego.

tivo ou da convenção coletiva; parecendo-nos 

nesse primeiro momento que a decisão teria sido As perguntas que todo empresário deveria come-

no sentido de buscar a norma mais favorável ao çar a se fazer: 

empregado, ponto a ponto.

1)Qual empresário assumiria o risco de firmar um 

Apesar da decisão ter tornado válidos os acordos acordo com seu empregado e, em seguida, o sin-

individuais firmados, não havia como aplaudir- dicato dizer “Não”, se sobrepondo a norma cole-

mos tal decisão em sede de embargos declarató- tiva sobre o acordo individual, tendo em vista a 

rios, pois sabemos que em termos de negociação preponderância da norma mais benéfica ao 

coletiva, sempre haveria aquele famoso “toma lá empregado?
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2)Mesmo sendo considerado válido o acordo 

individual firmado entre as partes até o julga-

mento do mérito da ADIN no dia 17/04/2020, 

como o empresário iria enviá-lo ao sindicato que, 

por sua vez, está com as suas portas fechadas 

dado o fim da obrigatoriedade da contribuição 

sindical após o advento da Lei 13.467/2017 (Re-

forma Trabalhista), além do isolamento proveni-

ente da pandemia?

A esperança de um País inteiro para que o bom 

senso e a razoabilidade prevalecessem veio na 

manhã do dia 17/04/2020, quando do julgamen-

to da liminar concedida, o STF, por maioria, jul-

gou a constitucionalidade dos dispositivos da MP 

936, sendo cassada a liminar do Ministro Ricardo 

Lewandowski.

da norma, que, por sua vez, revela-se na manu-

tenção do emprego andando de mãos dadas com 

a sobrevivência da economia. Não há como, em 

tempos excepcionais, não serem tomadas medi-

das de exceção.

Segundo o jornal Valor Econômico em matéria 

publicada em 24/04/2020, mais de 3,5 milhões 

de acordos para redução de jornada de trabalho 

e salário pelo período de até três meses e acor-

dos para suspensão de contratos por até dois 

meses foram registrados no sistema do Ministé-

rio da Economia. Tendo em vista esses acordos 

firmados, o Governo Federal desembolsará a 

vultuosa quantia de R$ 6,983 bilhões de reais 

para compensar a perda de renda pelo trabalha-

dor.

Prevaleceu a divergência aberta pelo ministro Por fim e não menos importante, o plenário do 

Alexandre de Moraes que entendeu que, em STF, na tarde de 29/04/2020, suspendeu a eficá-

razão do momento excepcional, a previsão de cia dos artigos 29 e 31 da Medida Provisória 

acordo individual seria razoável, pois garantiria 927/2020.

uma renda mínima ao trabalhador e preservaria 

o vínculo de emprego ao fim da crise. Segundo Durante o julgamento das Ações diretas de 

ele, a exigência de atuação do sindicato, abrindo inconstitucionalidade 6.342, 6.344, 6.346, 

negociação coletiva ou não se manifestando no 6.348, 6.349, 6.352 e 6.354, por maioria dos 

prazo legal, geraria insegurança jurídica e votos, os ministros, apesar de entenderem pela 

aumentaria o risco de desemprego. manutenção dos principais pontos da MP 927, 

suspenderam o artigo 29, que desconsidera a 

Seguindo esse raciocínio, na nossa visão, a deci- contaminação por coronavírus como doença 

são do Supremo Tribunal Federal trouxe, acima ocupacional.

de tudo, segurança jurídica às relações de traba-

lho em tempo de coronavírus. A nosso sentir, Além do dispositivo acima mencionado, fica sus-

submeter todos os acordos individuais entre penso também o artigo 31 da referida MP 927, 

empresário e trabalhador à chancela dos sindica- que flexibiliza a atuação dos auditores fiscais do 

tos prejudicaria sem precedentes a ideia central trabalho.
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Certamente nenhum de nós sairá igual do isola- Com o Judiciário não está sendo diferente! Mui-

mento que o Mundo vive hoje em razão da Pan- tos escritórios de advocacia, como o nosso, já 

demia gerada pela COVID-19. Com a imposição haviam investido em tecnologia suficiente para 

do distanciamento social que recai sobre um implementar um trabalho remoto em tempo 

terço da população mundial, nos vimos ainda recorde. E realmente foi um sucesso! Outros vem 

mais necessitados de um grande aparato tecno- tentando se adaptar a uma realidade da qual não 

lógico para que não paralisássemos em meio à se tem como escapar: a advocacia remota. Petici-

grande crise gerada pelo vírus.  A necessidade de onamentos, reuniões de trabalho, alimentação 

se comunicar, estudar, trabalhar e se entreter em de sistemas, acompanhamento processual, rece-

meio à Pandemia, fomentou ainda mais a utiliza- bimento de intimações, despachos, sustenta-

ção das mídias digitais, da inteligência artificial e ções, tudo passou a ser feito de dentro dos lares 

diversas outras ferramentas tecnológicas como dos milhares de advogados de todo o mundo. Por 

algo primordial à nossa sobrevivência. sua vez, com o fechamento dos Tribunais, o Judi-

ciário também precisou passar a exercer toda a 

A necessidade de adaptação e mudanças decor- prestação jurisdicional de maneira remota.

rente dessa nova realidade mundial atingiu a 

todos em cheio. As crianças passaram a viver  Não há dúvida de que o Judiciário brasileiro já 

uma realidade que, até então, era algo impensá- vivia um novo cenário com a era dos processos 

vel para a idade deles, a do ensino à distância;     e  letrônicos, e isso, sem sombra de dúvidas, foi 

e os profissionais, das mais diversas áreas, se fundamental para que não paralisasse em meio à 

viram obrigados a utilizar a tecnologia não ape- Pandemia. Contudo, novas questões e necessida-

nas como um facilitador, e sim, como algo im- des tem surgido diariamente no exercício da 

prescindível para a manutenção dos seus negó- advocacia e é preciso nos aliarmos ainda mais à 

cios. tecnologia para encontrarmos as soluções mais 

Gloria Berredo
Sócia de Pellon & Associados Advocacia

 
A utilização processual das mídias 
digitais e demais ferramentas 
tecnológicas em tempos de pandemia 
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benéficas e eficazes no desempenho do nosso atualidade e bem ressalvou a grande aceitação 

ofício laboral. do Judiciário com as novas ferramentas, que tem 

se mostrado indispensáveis à prática de muitos 

É preciso driblar situações que, até então, não se atos processuais.

faziam necessárias, dentre elas, a de expor, atra-

vés de vídeo, as teses que seriam apresentadas  Além disso, o ilustre Juiz enfatizou, ainda, que a 

oralmente no Tribunal quando da distribuição de utilização dessas novas ferramentas durante o 

um memorial; a sustentação oral “virtual” nos regime diferenciado instituído pelas Resoluções 

julgamentos por videoconferência ou, até mes- 313, 314 e 318 de 2020, do Conselho Nacional de 

mo, a realização de audiência através de um Justiça, acabou por resultar em números surpre-

smartphone. endentes de despachos, sentenças e julgamen-

tos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

 Com a entrada em vigor, no último dia 27 de Janeiro, concluindo, assim, que o emprego des-

abril, da Lei 13.994, que alterou a Lei 9.099/    s a s  novas tecnologias tem conferido celeridade e 

95, sedimentou-se, no âmbito dos Juizados Espe- eficiência na prestação jurisdicional durante este 

ciais, a possibilidade de conciliação não presenci- período, ao contrário do que se imaginava.

al, mediante “o emprego dos recursos tecnológi-

cos disponíveis de transmissão de sons e imagens  Ao ser indagado acerca do futuro do Judiciário 

em tempo real”, conforme disposição do artigo após essa fase turbulenta que o mundo vive hoje, 

2º da nova Lei, que alterou os artigos 22 e 23, da o mesmo destacou que, embora devam surgir 

Lei 9.099/95. muitas demandas decorrentes deste novo cená-

rio mundial, principalmente envolvendo revisões 

 Tal prática, que já era utilizada em alguns proce- contratuais, o Judiciário tem demonstrado que se 

dimentos, acaba por desburocratizar ainda mais encontra preparado para atendê-las e que, dificil-

as demandas submetidas aos Juizados Especiais mente, haverá uma sobrecarga no Judiciário em 

Cíveis e Federais, resultando numa redução de razão destas novas demandas que, frisa-se, já 

custos e conferindo maior celeridade à prestação estão surgindo.

jurisdicional, assim como já vinha ocorrendo nas 

resoluções de conflitos por meio de Mediações Nota-se que todos os envolvidos tem muito a 

virtuais. ganhar com o emprego dessas novas ferramen-

tas tecnológicas nos processos judiciais, princi-

 Frise-se que a nova Lei emprega a expressão “re- palmente as partes - nossos clientes - dada a efi-

cursos tecnológicos”, o que permite que as ciência e celeridade que essas ferramentas 

audiências sejam realizadas via Skype, empregam na prestação dos serviços pelo Judi-

WhatsApp, Zoom, Google ou outra ferramenta ciário e por todos os profissionais de direito. 

disponibilizada pelos Tribunais.

 O uso do QR Code (quick response code ou códi-

 Em entrevista concedida pelo Magistrado e go de resposta rápida) e links em petições eletrô-

Desembargador substituto do Tribunal de Justiça nicas, com exposições de vídeos de advogados, 

do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Ricardo Alberto já é uma realidade que tem se intensificado 

Pereira, o mesmo destacou a importância e a durante a pandemia. Em processos que envol-

larga utilização destes meios tecnológicos na vam a ne-cessidade de um grande trabalho de 
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engenharia, a utilização de um vídeo ilustrativo, processuais eletrônicos pelas partes. Veja-se:

com exposição de questões técnicas por profissi-

onais, a fim de demonstrar o funcionamento de  Art. 198. As unidades do Poder Judiciário deve-

uma planta industrial para um Magistrado, por rão manter gratuitamente, à disposição dos inte-

exemplo, pode ajudar positivamente na conces- ressados, equipamentos necessários à prática de 

são de uma Tutela de Urgência. Esses são apenas atos processuais e à consulta e ao acesso ao siste-

alguns exemplos das muitas questões atuais nas ma e aos documentos dele constantes.

quais os advogados poderão, até mesmo, incre-

mentar a sua atuação se utilizando desses novos  Parágrafo único. Será admitida a prática de atos 

recursos. por meio não eletrônico no local onde não estive-

rem disponibilizados os equipamentos previstos 

 E para subsidiar todas essas inovações na seara no caput.

jurídica, o Código de Processo Civil traz uma 

série de dispositivos que dão suporte à validade  É preciso ter em mente que todos esses avanços 

destes atos, como os artigos 188 e o 369, que experimentados durante a Pandemia, embora 

assim dispõem: decorrentes de um período de crise e incertezas, 

conferem à atual sistemática processual uma 

 Art. 188. Os atos e os termos processuais inde- forma mais célere, dinâmica e eficiente de reso-

pendem de forma determinada, salvo quando a lução dos conflitos e, por consequência, uma 

lei expressamente a exigir, considerando-se váli- nova maneira de se pensar o direito, ampliando 

dos os que, realizados de outro modo, lhe preen- os nossos meios de atuação e encurtando as dis-

cham a finalidade essencial. tâncias e fases procedimentais em muitos casos. 

E todo esse avanço já era previsto, se bem obser-

 Art. 369. As partes têm o direito de empregar varmos os dispositivos do atual Código de Pro-

todos os meios legais, bem como os moralmente cesso Civil, só que não da forma abrupta e pre-

legítimos, ainda que não especificados neste mente que a Pandemia impôs ao mundo.

Código, para provar a verdade dos fatos em que 

se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmen-  Dificilmente os aplicadores do direito sairão 

te na convicção do juiz. desse período pandêmico da mesma forma, até 

porque, seria um retrocesso não admitir que o 

 Importante destacar, ainda, o artigo 198, sem mundo mudou e que precisamos encarar toda 

correspondência no Código de Processo Civil de essa mudança procedimental e paradigmática 

1973, encartado na Seção II, do Capítulo I, Título de forma positiva, incorporando às nossas práti-

I, do Livro IV, que trata Da Prática Eletrônica de cas diárias as novidades que dão suporte a uma 

Atos Processuais e estabelece que o Poder Judi- atuação mais eficaz e produtiva, sempre alme-

ciário deverá disponibilizar, gratuitamente, os jando o benefício e a satisfação máxima dos nos-

equipamentos necessários à prática dos atos sos clientes.
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Perante cenários de crise, a União Federal acaba Lei nº 11.727/08), enquanto a maioria dos contri-

por buscar, como uma das fontes de receita para buintes sujeitou-se a um encargo de 9%.

enfrentamento da adversidade, o aumento da 

carga tributária das companhias de seguro, nota- O último caso concreto ocorreu em 2015. Diante 

damente quanto à majoração de alíquota da Con- do retumbante fracasso da denominada “nova 

tribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. matriz econômica”, a qual promoveu descontrole 

fiscal sem precedentes, a maior recessão econômi-

Tem sido assim desde julho de 1991, quando, dian- ca da história, e altíssimo desemprego em taxas 

te de um quadro econômico de hiperinflação susci- jamais aferidas, o Governo Federal decidiu promo-

tado pelo fracasso dos Planos Collor I e II, o Gover- ver um aumento temporário de CSLL das segurado-

no Federal previu, pela primeira vez, uma alíquota ras, de 15% para 20%, vigente até 31 de dezembro 

diferenciada de CSLL para as seguradoras, de 15%, de 2018, quando retornou ao patamar de 15% (art. 

enquanto os contribuintes em geral recolhiam o 1º da Lei nº 13.169/15).

tributo a 10% (§ 1º do art. 23 da Lei nº 8.212/91). E 

no final do mesmo ano, em dezembro, essa alíquo- Todavia, mesmo com o fim desse aumento tempo-

ta mais gravosa foi elevada ainda mais, em oito rário, e desde 01º de janeiro de 2019, as segurado-

pontos percentuais, passando para 25% do lucro ras continuam recebendo tratamento mais oneroso, 

líquido contábil ajustado das seguradoras (art. 11 pois enquanto os contribuintes em geral recolhem 

da Lei Complementar nº 70/91). CSLL à alíquota de 9%, as companhias de seguros 

sujeitam-se ao citado percentual de 15% sobre o 

Não foi diferente em 2008, por exemplo, durante a seu lucro líquido contábil ajustado.

crise financeira global ocasionada pelo estouro da 

bolha imobiliária americana (crise do subprime), E agora, diante do grave cenário econômico que se 

quando o Governo Federal promoveu a elevação descortina com a pandemia de COVID-19, as segu-

da CSLL das seguradoras de 9% para 15% (art. 17 da radoras se veem uma vez mais sob ameaça de majo-
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ração da CSLL, pois na data do presente artigo ção colocaria o Brasil na contramão do mundo, 

(10/06/2020), encontram-se em deliberação no pois nenhum País está adotando aumento de tri-

Congresso Nacional, Projetos de Lei – PL - que pro- butação como ferramenta para enfrentamento das 

põem tal aumento. vicissitudes econômico-fiscais decorrentes do 

cenário pandêmico, ao contrário, o que se vê em 

Um deles é o PL 911/20, de autoria do senador outros Países são medidas de redução da carga 

Weverton Rocha (PDT-MA), cuja proposta é tributária e/ou concessão de benefícios fiscais, 

aumentar a CSLL das seguradoras, dos atuais 15%, visando prestigiar as empresas e manter os empre-

para confiscatórios 50%! gos em um cenário extremo, como o atual.

Outra proposição de aumento da CSLL das compa- Afinal, aumentar tributos acaba por restringir o 

nhias de seguros encontra-se no PL 940/20, do potencial de investimento das pessoas jurídicas, já 

deputado Helder Salomão (PT/ES), com uma majo- drasticamente reduzido em face da brutal diminui-

ração mais “amena”: dos atuais 15%, para 35%. ção de faturamento e de lucro decorrente da con-

tração econômica causada pela pandemia, poden-

Tem-se ainda o PL 1349/20, do deputado João H. do, até, trazer o efeito inverso ao pretendido, pois 

Campos (PSB/PE), que inova ao propor uma “alí- o aumento de tributos tem enorme potencial para 

quota extra” de CSLL no percentual de 30%, além agravar o cenário de crise econômica, e, como 

da atual (de 15%), chegando-se, assim, a uma alí- reflexo, reduzir ainda mais o nível de arrecadação 

quota total do tributo de 45%! do Governo Federal.

Por fim, e causador de maior apreensão, há o PL Os projetos de lei em comento são ainda mais criti-

1276/20, de autoria do senador Ciro Nogueira cáveis quando se consideram o tamanho da majo-

(PP/PI), o qual prevê aumento da alíquota de CSLL ração proposta, pois conforme exposto nos exem-

das seguradoras, de 15% para 50%! plos antes citados, as novas alíquotas representam 

mais do que o dobro da alíquota atual de CSLL 

Até a conclusão desse artigo (10/06/2020), todas (15%).

as proposições legislativas com objetivo de majo-

rar a CSLL das seguradoras encontravam-se em Os percentuais propostos (como 45% e 50%) são 

deliberação no Congresso Nacional, aguardando nitidamente desproporcionais e irrazoáveis, e, 

para serem incluídas em pauta de votação. portanto, confiscatórios, afinal, representam meta-

de do lucro das companhias, fato a eivar de incons-

Em que pesem todas as manifestações do Governo titucionalidade as proposições legislativas desde a 

Federal contrárias ao aumento de tributos, princi- sua origem, pois afrontam o Princípio Constitucio-

palmente nas pessoas do Ministro da Economia e nal Tributário do Não-Confisco, consagrado 

do Secretário Nacional do Tesouro, o histórico expressamente no art. 150, inc. IV, da Constituição 

antes relatado, somado à conflituosa relação atual Federal de 1988 – CF/88.

entre Executivo e Legislativo, tornam concreto o 

temor do mercado segurador por uma majoração Mas a previsão discriminatória de alíquotas de 

de alíquota da CSLL. CSLL mais desfavoráveis às companhias de seguro 

tem origem em uma percepção equivocada quan-

Nesse aspecto, impende destacar que tal aprova- to à capacidade tributária desse setor.
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Verifica-se, por exemplo, nas justificativas dos pro- lucratividade vis-à-vis outros setores econômicos, 

jetos de lei mencionados, que o aumento da CSLL a justificar alíquota superior de CSLL.

das seguradoras encontraria razão em virtude dos Citem-se, como exemplos, os setores automobilís-

grandes lucros por elas auferidos. tico e de bebidas.

De fato, há previsão de alíquotas diferenciadas das Outrossim, não se deve olvidar que a CSLL é tributo 

contribuições sociais no § 9º do art. 195 da CF/88, cujo objetivo delimitado expressamente no art. 

contudo, tal discriminação de carga tributária 195 da CF/88 é custear a seguridade social.

somente pode ocorrer em razão da atividade eco-

nômica, da utilização intensiva de mão de obra, E nesse diapasão, é inegável que os nichos econô-

do porte da empresa ou da condição estrutural do micos citados apenas como exemplos sobrecarre-

mercado de trabalho no qual atue. gam o sistema previdenciário com maior força do 

que o mercado segurador, afinal, grande parte dos 

Todavia, em nosso entender, a majoração de alí- colaboradores dessas indústrias trabalham em 

quotas da CSLL aplicáveis às companhias de segu- parques fabris, sujeitos, portanto, a maiores riscos 

ros não estaria respaldada por tal dispositivo cons- e lesões, por conseguinte, a mais e maiores benefí-

titucional, e afrontaria princípios tributários come- cios previdenciários, enquanto, por outro lado, a 

zinhos, garantidores da segurança jurídica na rela- mão de obra básica das companhias de seguros 

ção entre Fisco e contribuinte. exercem suas atividades em escritórios ou em 

outros ambientes de trabalho com menor onerosi-

Um deles é o Princípio da Isonomia Tributária, con- dade para o sistema previdenciário.

sagrado no art. 150, inc. II, da CF/88, e condição sine 

a quon a qualquer Estado Democrático de Direito, Muito relevante destacar nesse ponto, para uma 

segundo o qual, contribuintes iguais ou em situação perfeita e correta compreensão do tema, que o § 9º 

equivalente devem receber o mesmo tratamento do art. 195 da CF/88 não insere “lucro” ou “lucrativi-

tributário, e, par e passo, contribuintes desiguais ou dade” no rol de critérios previstos em sua redação a 

em situação desigual devem ser tratados de forma justificar alíquotas diferenciadas das Contribuições 

diferenciada, na medida de suas desigualdades. Sociais entre contribuintes.

Nessa esteira, como justificar que setores muito Em suma, na eventualidade do aumento da alíquo-

mais pungentes do ponto de vista econômico, e, ta de CSLL aplicável às seguradoras vir a ser aprova-

portanto, com maior capacidade tributária, sujei- do no Congresso Nacional (e sancionado pelo Pre-

tem-se a uma alíquota de 9% de CSLL, enquanto sidente da República), entendemos haver argu-

companhias de seguros sujeitam-se a 15%? mentos jurídicos para o questionamento dessa 

majoração.

Tome-se como base a edição 2015 do “Ranking dos _________________________________
(1)1000 maiores”, publicado pelo jornal Valor Econô-  VALOR ECONÔMICO. Ranking dos 1000 maio-

(1)mico , com dados coletados junto aos balanços res: e as campeãs em 25 setores e 5 regiões. Edição 

das 1.241 maiores empresas do Brasil, onde se 2015. Disponível em: http://bit.ly/1kzW0VM

observa que as seguradoras não apresentam maior 
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Temos observado diariamente a inúmeras inter- onal à saúde, dever do Estado e direito de toda e 

venções estatais praticadas pelas três esferas de qualquer pessoa.

Poder do Estado (no Executivo essas ações 

advém principalmente de Estados e Municípios) É sabido que a norma constitucional programáti-
1com repercussão no âmbito da Saúde Suple- ca do art. 196 da Constituição Federal de 1988  

mentar no enfrentamento aos desafios trazidos estabelece a saúde como um direito dos cida-

pela pandemia do Sars-CoV-2 (COVID-19). dãos brasileiros e um dever do Estado, imple-

mentando sua atuação política sob os princípios 

Tais medidas têm reflexos tanto para (i) àqueles da universalidade e da igualdade, a fim de garan-

que não possuem contratos de planos de saúde, tir a todos cidadãos tratamento isonômico quan-

(ii) quanto para aqueles que possuem contratos to à redução do risco de doenças. 

privados de plano de saúde.

A mesma Constituição Federal em seu art. 199 da 
2Em relação àqueles que não possuem contratos CF de 1988 dispõe que a assistência comple-

de planos de saúde as intervenções, em geral, mentar à saúde é livre (ao contrário do dever do 

buscam efetivar medidas para atender e garantir Estado) à iniciativa privada, permitindo o exercí-

tratamento adequado em enfermaria, interna- cio de tal atividade, enfatize-se, em caráter com-

ção em leito de UTI e, de um modo geral, acesso a plementar como atividade econômica executa-

equipamentos, insumos e profissionais de saúde da pelo setor privado.

que auxiliem no combate à COVID-19.

Exatamente pelo caráter da complementarieda-

As medidas, naturalmente, são praticadas por de o exercício empresarial privado das ativida-

motivo nobre, buscando garantir aos mais neces- des de saúde rege-se pelos princípios da livre 

sitados a garantia ao acesso ao direito constituci- iniciativa (art. 1º, inciso IV e art. 170 da Consti-
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tuição da República de 1988) e da autonomia da verizados, pois isso traria grave instabilidade jurí-

vontade (art.421 do CC de 2002). dica, econômica e de gestão ao sistema.

Mesmo em meio a uma pandemia entendemos Não há dúvida que os beneficiários dessas Opera-

tais princípios não podem ser desprezados. A doras tentariam judicializar sua pretensão à 

intervenção estatal, ainda que almeje a um obje- obtenção de leitos por meio dos planos que se 

tivo de garantir a todos um direito previsto em comprometerem a pagar, trazendo um complica-

cláusula pétrea não pode chegar ao ponto de dor a mais ao prestador de serviço: atender à 

impor instabilidades jurídica e econômica no requisição administrativa de um determinado 

âmbito da Saúde Suplementar, responsável por ente da Federação para garantir leito de UTI para 

grande parte da população. atendimento ao usuário do SUS ou atender a uma 

determinação judicial ordenando a destinação 

Sobre este ponto houve a tentativa de se impor a do leito ao usuário que paga pelo serviço. 

gestão unificada de leitos (a chamada “fila única 

de leitos”) por meio de um Partido Político via O Supremo Tribunal Federal, é bem verdade, não 

Arguição de Descumprimento de Preceito Funda- chegou a analisar o mérito propriamente dito do 

mental  perante o Supremo Tribunal pedido, pois entendeu que o meio processual 

Federal. escolhido mostrou-se inadequado: 

Na APDF buscou-se determinar que União, Esta- “Por todos os ângulos que se examine a questão, 

dos, Distrito Federal e Municípios “executem a forçoso e concluir que a presente ADPF não cons-

requisição administrativa da totalidade dos titui meio processual hábil para acolher a preten-

bens e serviços de pessoas jurídicas e físicas rela- são nela veiculada, pois não cabe ao Supremo 

tivos à assistência à saúde prestados em regime Tribunal Federal substituir os administradores 

privado” diante de uma “eventual escassez de públicos dos distintos entes federados na tomada 

bens e serviços necessários ao atendimento do de medidas de competência privativa destes, até 

interesse público, em especial leitos em unidades porque não dispõe de instrumentos hábeis para 

de tratamento intensivo (UTI)”. sopesar os distintos desafios que cada um deles 

enfrenta no combate a Covid-19.

Além da evidente interferência de um Poder no 

outro de forma genérica, certamente o Partido Em que pese a complexidade da questão (de 

Político não se preocupou (ou não vislumbrou) a garantir a todos a um adequado atendimento), o 

desorganização que tal medida poderia trazer ao melhor caminho em relação à disponibilidade de 

sistema já implantado no âmbito privado entre leitos, que respeite os contratos vigentes, garanta 

Operadoras de Saúde e prestadores de serviço. a segurança jurídica e consiga suprir a demanda 

Diversas Operadoras de Saúde, se antecipando daqueles que não possuem planos de saúde, é a 

ao iminente aumento do número de internações resolução dessas questões entre Estado e Setor 

e em atenção aos seus deveres contratuais, bus- privado por meio de ato negocial, buscando con-

caram garantir aos seus beneficiários leitos para sensos e um denominador comum.

atender a demanda de seus usuários quando o 

número de casos de infectados aumentasse. Por Negociar previamente, respeitando direitos e 

certo esses acordos prévios não podem ser pul- deveres, garantindo segurança e estabilidade no 

 (APDF 671)
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âmbito privado, é solução mais adequada e equi- to) espaço para reforçar e melhorar o desempe-

librada, do que simplesmente impor uma requi- nho do SUS no atendimento aos casos que pre-

sição administrativa. cisam de atendimento e internação. 

É preciso ter em mente que a chamada requisi- Matéria veiculada em site de grande acesso reve-

ção de leitos não é, na verdade, somente do leito lou essa ociosidade no SUS: “o Hospital Federal 

em si, mas de todo um sistema que compreende da Lagoa, na Zona Sul, tem 223 vagas de interna-

equipamentos, materiais e pessoas, que se rela- ção, mas 114 não estão sendo usadas porque 

ciona com múltiplos fornecedores e Operadoras faltam profissionais – principalmente técnicos de 

que dependem dos termos e condições acorda- enfermagem. A comissão parlamentar visitou 

dos para manter a sua regularidade. dois andares do hospital. No quinto e no sexto 

andares do hospital há muitos leitos de enferma-

O atendimento daqueles que possuem um plano ria com tubulações de oxigênio e ar comprimido 

de saúde já possui uma organização própria que preparados para receber respiradores. Esse tipo 

iria se desorganizar sobremaneira com as requi- de leito é fundamental para pacientes com coro-
3sições administrativas dos diversos entes da navírus, mas todos estão vazios”.

Federação, se sobrepondo entre si, e ainda agra-
Contratação temporária, dispensa de licitação, e 

vada com as constantes ordens judiciais.
inúmeras outras possibilidade foram disponibili-

zadas aos gestores públicos para fazer frente ao 
Por tais fatores e para se evitar uma instabilidade 

atendimento dos casos na rede pública.
jurídica e econômica no âmbito da Saúde Suple-

mentar o melhor caminho parece ser a negocia-
Certamente faz mais sentido o movimento inver-

ção prévia de leitos comprovadamente ociosos 
so: seria mais producente e eficiente se o Estado 

no Setor Privado, reforçar o SUS com a disponi-
firmasse parceria com entes privados para gerir 

bilidade de hospitais de campanha e estimular 
seus inúmeros leitos ociosos no SUS por diversos 

parcerias público privadas (no sentido amplo do 
motivos. Não temos dúvidas que, ao invés de 

termo).
requisições, deveriam ser estimuladas parcerias 

com entidades do setor privado, o que traria 
A experiência do cotidiano revela que o grande 

benefícios mais expressivos para a população.
problema não é tanto o tamanho do Estado (so-

____________________________
bretudo agora que o Estado voltar a ter o papel 1“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
de socorrer diversos setores da economia), mas mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e sua pouca eficiência na gestão de recursos e de 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

pessoas.
recuperação”. (grifou-se)
2“Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.§ 1º - As 

instituições privadas poderão participar de forma complementar O Sistema Único de Saúde (SUS), embora comba-
do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante 

lido e pouco cuidado, ainda tem papel funda- contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos”. (grifou-se)mental nessa pandemia, atendendo a um núme-
3Acesso em 08/07/2020. ro grande de pessoas. Países com economias 

mais fortes que a nossa não garantem o mesmo 

acesso à saúde que existe em nosso país. Há (mui-

https://g1.globo.com/rj/rio-de-

janeiro/noticia/2020/05/01/parlamentares-fazem-vistoria-em-hospitais-

do-rio-em-busca-de-leitos-ociosos.ghtml
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São Paulo 

Edifício Olivetti, 

Av. Paulista, 453, 8º e 9º andares, 

Centro

CEP: 01311-907

Telefone: (11) 3371-7600

Rio de Janeiro 

Edifício Altavista

Rua Desembargador Viriato, nº 16 

Centro

CEP 20030-090

Telefone: (21) 3824-7800

Vitória

Edifício Palácio do Café, 

Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 675, 

Salas 1.110/17  - 11º andar 

CEP: 29050-912

Telefone: (27) 3357-3500
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