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Em 06 de fevereiro de 2020, foi publicada a primeira lei no Brasil tratando sobre o Coronavírus 

(COVID-19), reconhecendo o estado de emergência na saúde pública do país. 

 

Mas, somente em 17 de março de 2020, no Estado de Santa Catarina, que foi reconhecida a 

precariedade da saúde pública, em razão da pandemia viral, com suspensão de 07 dias de toda 

atividade econômica não essencial, ratificada posteriormente por igual período de prorrogação, 

inclusive, suspensão de todo transporte público urbano, intermunicipal e interestadual. 

 

Os dados são alarmantes, em 17 de março, o Brasil contabilizava 291 casos confirmados, em 27 

de março, chegamos à contagem 2.915 casos confirmados. Em apenas 11 dias houve um 

aumento de 2.624 casos em todo o país. 

 

Até o momento (27/03/2020), já foram publicadas mais de 50 normas, incluindo leis, decretos, 

instruções normativas, resoluções, entre outras, tratando sobre o COVID-19 e seus impactos, 

ratificando ou retificando outras normas. Podemos definir que estamos passando pela maior 

insegurança jurídica, nunca vivenciada nos tempos atuais. 

MEDIDAS JURÍDICAS NO PERÍODO DE CALAMIDADE PÚBLICA. 

COVID-19 
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E, após superarmos a crise na saúde, passaremos por uma das maiores, quando não a maior 

recessão econômica, que dificilmente a economia conseguirá se recuperar nos próximos cinco 

anos. 

 

Justamente, por este motivo, estamos 

aqui, pois, precisamos nos preparar, 

analisar, reestruturar, estudar, dialogar, 

reconstruir, porque tempos difíceis virão 

e mais que nunca, precisamos estar muito 

bem preparados, com nossos pilares 

muito bem sedimentados. 

 

Destacamos que as medidas jurídicas 

abaixo estão expressas em medidas legais 

tomadas na crise da transmissão do 

COVID-19, sendo ainda, que além destas 

medidas, aconselhamos a tomada de 

outras decisões, expressas abaixo. 

 

 

 “Se você está atravessando um inferno, continue atravessando”.  
(Sir Winston Leonard Spencer-Churchill). 

 

"O que nos parece uma provação amarga pode ser uma bênção disfarçada".  
(Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atualizado em 13/04/2020. 



 
 

 

   
● www.advocaciamaia.adv.br ● 

 

 

R. Praeses Wuestner, nº 31, Sala 03 
CEP 89.201-320, Centro 
Joinville, Santa Catarina 

Telefone: +55 47 3227-7185 (WhatsApp) 

Celular: +55 47 9.9914-7165 (WhatsApp) 
contato@advocaciamaia.adv.br 
vinicius@advocaciamaia.adv.br 

 

● Direito Empresarial 
● Direito Tributário 
● Direito do Trabalho 
● Direito Médico 
● Direito Público 
● Marcas e Patentes 

● Direito Eleitoral 

● Recuperação de Crédito 
● Mediação de Conflitos  

 

Página | 4 

Sumário 
1) DIREITO TRABALHISTA ..................................................................................... 5 

1.1) Medidas Trabalhistas em Regime de Urgência (MP nº 927/20) ................................... 5 

1.2) Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (MP nº 936/20) ........ 9 

1.3) Programa Emergencial de Suporte a Empregos (MP nº 944/20)  ............................... 12 

1.4) Outras Medidas Trabalhistas ..................................................................................... 13 

2) DIREITO TRIBUTÁRIO ....................................................................................... 14 

2.1) Medidas Jurídicas Tributárias em Regime de Urgência ............................................. 14 

2.2) Restituição e Compensação Tributária ...................................................................... 17 

2.3) Teses Tributárias ...................................................................................................... 17 

3) DIREITO EMPRESARIAL ................................................................................... 20 

4) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR .............................................................. 22 

5) DIREITO MÉDICO E HOSPITALAR ................................................................. 25 

6) CONCLUSÃO ........................................................................................................ 27 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

   
● www.advocaciamaia.adv.br ● 

 

 

R. Praeses Wuestner, nº 31, Sala 03 
CEP 89.201-320, Centro 
Joinville, Santa Catarina 

Telefone: +55 47 3227-7185 (WhatsApp) 

Celular: +55 47 9.9914-7165 (WhatsApp) 
contato@advocaciamaia.adv.br 
vinicius@advocaciamaia.adv.br 

 

● Direito Empresarial 
● Direito Tributário 
● Direito do Trabalho 
● Direito Médico 
● Direito Público 
● Marcas e Patentes 

● Direito Eleitoral 

● Recuperação de Crédito 
● Mediação de Conflitos  

 

Página | 5 

1) Direito Trabalhista: 
 

 A Medida Provisória é um instrumento com força de lei, adotado pelo Presidente 

da República, em casos de relevância e urgência, produzindo efeitos imediatos; 

 

 Tem vigência de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, por uma 

única vez; 

 

 Depende de Aprovação do Congresso Nacional para transformação definitiva em 

Lei; 

 

 As Medidas Provisórias nº 927, 936 e 944/2020, aplicam-se somente no Estado de 

Calamidade Pública, em razão do COVID-19; 

 

 Deve priorizar o Acordo Individual ou Coletivo, por escrito ou meio eletrônico; 

 

 Analisar e priorizar a aplicação das medidas legais para enfrentamento da 

pandemia do COVID-19, com manutenção dos empregos neste momento. 

 

1.1) Medidas Trabalhistas em Regime de Urgência (MP nº 927/20): 
 

 Teletrabalho (Home Office); 1.1.1)

 

 Possibilidade de alteração do contrato de trabalho do regime presencial para Home 

Office, independentemente de acordo individual ou coletivo; 

 A notificação da alteração do regime do contrato de trabalho deve ocorrer no 

prazo mínimo de 48 horas, por escrito ou meio eletrônico; 

 Deve estar previsto no contrato de trabalho o fornecimento de equipamentos ou 

reembolso ao empregado; 

 O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de 

trabalho não constitui tempo à disposição, ou seja, hora extra. 

 

 Antecipação de Férias Individuais: 1.1.2)

 

 Fica permitida a antecipação de férias, com tempo mínimo de 05 dias corridos; 

 As férias poderão ser antecipadas, ainda que não tenha transcorrido o período 

aquisitivo; 

 Notificação com antecedência de 48 horas, por escrito ou por meio eletrônico, 

com  indicação do período a ser gozado pelo empregado; 

 Empregado e empregador poderão negociar a antecipação de períodos futuros de 

férias, mediante acordo individual escrito; 
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 Para antecipação de férias, as Empresas devem priorizar Empregados do grupo de 

risco do COVID-19; 

 Durante o período de Calamidade Pública, os Empregadores podem suspender as 

férias ou licenças não remuneradas dos profissionais de saúde que desempenham 

funções essenciais, mediante comunicação por meio eletrônico ou escrito; 

 O pagamento do 1/3 de férias poderá ocorrer até 20 de dezembro do ano corrente; 

 Para conversão do 1/3 de férias em abono pecuniário, o Empregador deve 

concordar; 

 A remuneração das férias deve ser paga até o 5º dia útil subsequente; 

 Na hipótese de dispensa do Empregado, o Empregador deverá realizar o 

pagamento dos haveres rescisórios e valores ainda não adimplidos das férias. 

 

 Férias Coletivas: 1.1.3)

 

 Durante o período de calamidade pública, o Empregador poderá conceder férias 

coletivas, com aviso de antecedência de 48 horas do conjunto de empregados afetados; 

 Não é necessário notificar o Ministério da Economia e Sindicatos; e 

 Demais obrigações aplicam-se de igual forma às férias individuais. 

 

 Aproveitamento e Antecipação de Feriados: 1.1.4)

 

 As Empresas estão autorizadas em antecipar feriados não religiosos federais, 

estaduais e municipais, sem prejuízo financeiro; 

 Para aproveitamento dos feriados, as empresas podem utilizar a compensação do 

banco de horas; 

 Para aproveitamento de feriados religiosos, deve haver concordância do 

Empregador e Empregado. 

 

 Banco de Horas: 1.1.5)

 

 No período do Estado de Calamidade Pública, as Empresas poderão suspender 

suas atividades; 

 Em caso de suspenção das atividades, em caráter de regime especial, as Empresas 

poderão constituir banco de horas para compensação em até 18 meses, constados do 

encerramento do Estado de Calamidade Pública; 

 Para compensação do Banco de Horas, em regime especial, deverá ser 

formalizado em acordo escrito individual ou coletivo; 

 Para compensação das horas, as Empresas poderão prorrogar a jornada normal de 

trabalho em até 02 horas, não excedendo a 10 horas diárias; 

 A compensação do saldo de horas será a critério do Empregador, 

independentemente de convenção coletiva, acordo individual ou coletivo; 

 As Empresas estão autorizadas a realizar o aproveitamento de feriados para 

compensação do banco de horas. 
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 Suspensão de exigências referente à Saúde e Segurança do Trabalho 1.1.6)

(SST): 

 

 Exames Médicos Admissionais, Periódicos e Demissionais poderão ser realizados 

no prazo de 60 dias, contados do encerramento do Estado de Calamidade Pública; 

 Na hipótese do médico coordenador indicar que há risco na prorrogação do exame 

médico, este indicará ao Empregador a necessidade de sua realização; 

 Exame Médico Demissional poderá ser dispensado, caso o Exame Médico 

Ocupacional mais recente tenha ocorrido em menos de 180 dias; 

 No período de Estado de Calamidade Pública, fica autorizada a suspensão de 

treinamentos periódicos e eventuais de Empregados; 

 Os treinamentos poderão ser realizados em até 90 dias do encerramento do Estado 

de Calamidade Pública; 

 No período do Estado de Calamidade Pública, os treinamentos poderão ocorrer à 

distância (EAD), por meio eletrônico; 

 Comissões Internas de Prevenção de Acidentes de Trabalho – CIPA poderão ser 

mantidas e processos eleitorais suspensos, até o encerramento do Estado de Calamidade 

Pública.  

 

 Suspensão do Recolhimento do FGTS: 1.1.7)

 

 Poderá haver a suspensão do recolhimento do FGTS, para as competências de 

Março, Abril e Maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, 

independentemente do número de empregados, regime de tributação, ramo da atividade 

econômica e adesão prévia. 

 Para o recolhimento das competências de Março, Abril e Maio de 2020, as 

Empresas poderão parcelar o débito, sem a incidência de juros, multa e encargos 

previstos no art. 22, da Lei nº 8.036/90 e Decreto-Lei nº 368/68; 

 O parcelamento poderá ser em até 06 vezes, com data de vencimento até o dia 07 

de cada mês, a partir de julho de 2020; 

 Para usufruir desta prerrogativa, o Empregador deve declarar essas informações 

até 20 de junho de 2020; 

 A declaração destas informações consistirá declaração de débitos, instrumento 

hábil para cobrança de FGTS; 

 Os valores não declarados serão considerados em atraso, obrigando o pagamento 

integral, com incidência de juros, multa e penalidades legais aplicáveis; 

 Havendo a rescisão do contrato de trabalho, o Empregador fica sujeito ao 

recolhimento dos valores correspondentes, sem incidência da multa e encargos legais, 

desde que declarada à informação da suspensão até junho de 2020, e depósito na conta 

vinculada do FGTS do Empregado, referente aos valores relativos aos depósitos no mês 

da rescisão e ao imediatamente anterior, sem prejuízo das cominações legais; 
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 Suspensa a contagem do prazo prescricional dos débitos relativos a contribuições 

do FGTS pelo prazo de 120 dias, contado da data de entrada em vigor da MP nº 927/20; 

 O inadimplemento das obrigações assumidas em decorrência da suspensão do 

recolhimento ou parcelamento do FGTS enseja, entre outras medidas legais, o bloqueio 

do certificado de regularidade do FGTS; 

 Estão prorrogados pelo prazo de 90 dias da entrada em vigor da MP nº 927/20, os 

Certificados de Regularidade do FGTS; 

 Parcelamentos de débito do FGTS em curso que tenham parcelas a vencer nos 

meses de março, abril e maio não impedem a emissão de certificado de regularidade. 

 

 Estabelecimentos de Saúde: 1.1.8)

 

 Durante o de Estado de Calamidade Pública, estabelecimentos de saúde poderão 

prorrogar a jornada de trabalho, mesmo para aquelas atividades insalubres ou jornada de 

trabalho de 12x36 horas de trabalho; 

 No período de Calamidade Pública, Estabelecimentos de Saúde podem suspender 

férias ou licenças não remuneradas dos profissionais de saúde que desempenham 

funções essenciais, mediante comunicação por meio eletrônico ou por escrito; 

 Para prorrogação das horas de trabalho, deve haver Acordo Individual por Escrito 

entre Empregado e Empregador; 

 O Empregador poderá adotar Escala de Horário suplementar entre a 13ª e a 24ª 

hora do intervalo intrajornada, sem que haja alguma penalidade; 

 As horas suplementares poderão ser compensadas no prazo de ate 18 meses, 

contados da data de encerramento do estado de calamidade pública, por meio de banco 

de horas ou remuneradas por hora extra. 

 

 Processos Administrativos: 1.1.9)

 

 Ficam suspensos pelo período de 180 dias, contados da entrada em vigor da 

MP nº 927/20, prazos processuais administrativos para apresentação de defesa e recurso 

no âmbito de processos administrativos originados a partir de autos de infração 

trabalhistas e notificações de débito de FGTS ficam suspensos. 

 

 Contaminações pelo COVID-19: 1.1.10)

 

 Em casos de Empregados contaminados pelo COVID-19, não serão considerados 

ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. 

 

 Prorrogação de Acordos e Convenções Coletivas: 1.1.11)

 

 Acordos e Convenções Coletivos vencidos ou vincendos, no prazo de 180, 

contado da data de entrada em vigor da MP nº 927/20, poderão ser prorrogados no prazo 

de 90 dias, ficando a critério do Empregador. 
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 Fiscalização: 1.1.12)

 

 No período de 180 dias, contados da entrada em vigor da MP nº 927/20, Auditores 

e Fiscais do Trabalho, do Ministério da Economia, atuarão de maneira orientadora, 

exceto, quando houver irregularidade da falta de registro dos empregados; situações de 

grave e iminente risco; ocorrência de acidente de trabalho; e trabalho em condições 

análogas às de escravo ou trabalho infantil. 

 

 Antecipação do Pagamento do Abono Anual: 1.1.13)

 

 O pagamento do Abono Anual, para beneficiários da Previdência Social, que 

durante o ano tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão 

por morte ou auxílio-reclusão. 

 O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo, que a) A 1ª parcela 

corresponde a 50% do valor do benefício devido em abril, que deverá ser pago 

juntamente com o benefício da competência de abril; e b) A 2ª parcela corresponderá à 

diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada, que deverá 

ser pago juntamente com o benefício da competência do mês de maio. 

 Na hipótese de cessação programada do benefício prevista antes de 31 de 

dezembro de 2020, será pago o valor proporcional do abono anual. 

 

1.2) Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda 

(MP nº 936/20): 
 

 Objetivo: 1.2.1)

 

 Aplicável no período de pandemia do COVID-19, com objetivo de preservação de 

emprego e renda, garantia da continuidade das atividades laborais e empresariais e 

redução do impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade 

pública e de emergência de saúde pública; 

 Empregadores devem comunicar ao Sindicato da Categoria Profissional e 

Ministério da Economia no prazo de até 10 dias a partir da data de celebração do acordo 

coletivo ou individual; 

 A 1ª parcela do BEm será paga em até 30 dias a partir da data de celebração do 

acordo coletivo ou individual (desde que o empregador cumpra o prazo de 10 dias para 

comunicação ao Ministério da Economia). 

 

 Redução do Salário e Jornada de Trabalho: 1.2.2)

 

 Redução de salário proporcional à redução da jornada de trabalho, com 

pagamento do Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda pela União, 
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na proporção do percentual da redução da jornada de trabalho (25%, 50% ou 70%), a 

que o empregado teria direito no Programa do Seguro Desemprego; 

 A redução do salário e jornada de trabalho deve ocorrer pelo prazo máximo de 90 

dias; 

 Deve ser realizada proposta com dois dias de antecedência, através de acordo 

escrito individual ou coletivo, com aval do Sindicato da Categoria Profissional; 

 A garantia do emprego deve ser o equivalente ao tempo de redução do 

salário/jornada, mais tempo equivalente ao respectivo período de redução (Ex.: Redução 

de 02 meses + estabilidade de 02 meses) 

 O Empregador deve preservar o valor do salário-hora do Empregado. 

 

 Quadro de Resumo: 

 

REDUÇÃO DA 

CARGA 

HORÁRIA 

VALOR DO 

BENEFÍCIO 
ACORDO INDIVIDUAL 

ACORDO 

COLETIVO 

25% 
25% do seguro 

desemprego 
Todos os empregados Todos os empregados 

50% 
50% do seguro 

desemprego 

Empregados que recebem até 03 

salários mínimos (R$ 3.135,00) ou 

mais de dois tetos do RGPS (R$ 

12.202,12) 

Todos os empregados 

70% 
70% do seguro 

desemprego 

Empregados que recebem até 03 

salários mínimos (R$ 3.135,00) ou 

mais de dois tetos do RGPS (R$ 

12.202,12) 

Todos os empregados 

*Utilizar a Base de Cálculo do Seguro Desemprego. 

 

 Exemplo: 

 

SALÁRIO 

BASE 

REDUÇÃO DA 

JORNADA E 

SALÁRIO 

VALOR PAGO 

PELA EMPRESA 

VALOR PAGO 

PELA UNIÃO 
VALOR TOTAL 

R$ 1.500,00 25% R$ 1.125,00 R$ 300,00 R$ 1.425,00 

R$ 1.500,00 50% R$ 750,00 R$ 600,00 R$ 1.350,00 

R$ 1.500,00 70% R$ 450,00 R$ 840,00 R$ 1.290,00 

*Utilizar a Base de Cálculo do Seguro Desemprego. 

 

 Suspensão do Contrato de Trabalho: 1.2.3)

 

 A suspensão do contrato de trabalho deve ocorrer no prazo máximo de 60 dias; 
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 No período de suspensão do contrato de trabalho o Empregado receberá o 

Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e Renda (BEPER), que será pago 

pela União, na proporção do Seguro Desemprego; 

 Deve ser realizada proposta com dois dias de antecedência, através de acordo 

escrito individual ou coletivo, com aval do Sindicato da Categoria Profissional; 

 A garantia do emprego deve ser o equivalente ao tempo de redução do 

salário/jornada, mais o equivalente ao respectivo período de redução; 

 Para empresas com faturamento anual até R$ 4,8 milhões, não há obrigatoriedade 

de ajuda compensatória mensal, sendo pago pela União 100% do valor relativo ao 

Seguro Desemprego; 

 Para Empresas com faturamento anual acima de R$ 4,8 milhões, a empresa deve 

arcar com 30% do salário do empregado, sendo 70% arcado pela União, com valor 

equivalente ao Seguro desemprego; 

 

 Quadro de Resumo: 
 

*Utilizar a Base de Cálculo do Seguro Desemprego. 

 

 Exemplo: 

 

RECEITA 

BRUTA 

ANUAL DA 

EMPRESA 

SALÁRIO 

BASE DO 

EMPREGADO 

AJUDA PAGA 

PELA EMPRESA 

BENEFÍCIO 

PAGO PELA 

UNIÃO 

VALOR TOTAL 

Até R$4,8 

milhões 
R$ 1.500,00 Não Obrigatório R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 

Mais de R$4,8 R$ 1.500,00 R$ 315,00 R$ 840,00 R$ 1.155,00 

RECEITA 

BRUTA 

ANUAL DA 

EMPRESA 

AJUDA 

COMPENSA

TÓRIA 

MENSAL 

VALOR DO 

BENEFÍCIO 
ACORDO INDIVIDUAL 

ACORDO 

COLETIVO 

Até R$ 4,8 

milhões 
Não obrigatória 

100% do 

seguro 

desemprego 

Empregados que recebem 

até 03 salários mínimos (R$ 

3.135,00) ou mais de dois 

tetos do RGPS (R$ 

12.202,12) 

Todos os 

empregados 

Mais de R$ 

4,8 milhões 

Obrigatório 

30% do salário 

do empregado 

70% do seguro 

desemprego 

Empregados que recebem 

até 3 salários mínimos (R$ 

3.135,00) ou mais de dois 

tetos do RGPS (R$ 

12.202,12) 

Todos os 

empregados 
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milhões 

*Utilizar a Base de Cálculo do Seguro Desemprego. 

 

1.3) Programa Emergencial de Suporte a Empregos (MP nº 944/20): 
 

1.3.1) Suporte para empresas com receita bruta anual superior a R$ 360 mil reais e 

igual ou inferior a R$ 10 milhões de reais, calculada com base no exercício de 2019; 

 

1.3.2) Programa é destinado à realização de operações de crédito (financiamento) 

para pagamento de folha salarial de seus empregados, sendo, que as Empresas optantes 

do programa, não poderão demitir seus colaboradores sem justa causa entre a data da 

contratação do crédito até o 60º dia após o recebimento da última parcela; 

 

1.3.3) O Programa Emergencial de Suporte a Empregos pode ser contratado: 

 Até 30 de junho de 2020; 

 Taxa de juros de 3,75 ao ano; 

 Prazo de pagamento de 30 meses; 

 Carência para início do pagamento de 06 meses; 

 Limitado até duas vezes o salário mínimo do Empregado; 

 A contratação abrangerá até dois meses de folha. 

 

1.3.4) A empresa em débito com o sistema da seguridade social, na forma da lei, não 

pode receber benefícios creditícios como os do Programa Emergencial. 

 

1.3.5) As instituições financeiras cadastradas para fornecimento do crédito, estão 

dispensadas de consultar o Cadin – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do 

Setor Público Federal e de exigir das empresas contratantes, entre outros, o certificado 

de regularidade com o FGTS, da certidão negativa de débito e da comprovação do 

recolhimento do ITR, relativo ao imóvel rural, correspondente aos últimos cinco 

exercícios. 

 

1.3.6) Agentes Financeiros que já aderiram ao Programa: 

 Banco do Brasil; 

 Banrisul; 

 Bradesco; 

 Caixa Econômica Federal; 

 Itaú; 

 Santander; 

 Sicoob; 

 Sicredi; 

*Sujeito a alterações. 
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1.4) Outras Medidas Trabalhistas: 
 

1.4.1) Negociação coletiva de trabalho com empegados e sindicatos das categorias 

profissionais (art. 7º, VI, da CF/88 e art. 611-A, da CLT); 

 

1.4.2) Priorização do afastamento, sem prejuízo de salários, de empregados 

pertencentes a grupo de risco, tais como pessoas com idade acima de 60 (sessenta) anos, 

hipertensos, diabéticos e gestantes. (Decreto Estadual de SC nº 525/20); 

 

1.4.3) Priorização de trabalho remoto para os setores administrativos. (Decreto 

Estadual de SC nº 525/20); 

 

1.4.4) Adoção de medidas internas para evitar a transmissão do coronavírus no 

ambiente de trabalho. (Decreto Estadual de SC nº 525/20); 

 

1.4.5) Utilização de veículos de fretamento para transporte de funcionários, ficando a 

ocupação de cada veículo limitada a 50% (cinquenta por cento) de passageiros sentados. 

(Decreto Estadual de SC nº 525/20); e 

 

1.4.6) Diminuição da atividade industrial em 50%, inclusive funcionários; 

 

1.4.7) Regras: Estabelecimentos com atendimento ao público devem limitar a entrada 

de 50% do público da capacidade do local, controlar o acesso aos locais com boas 

práticas e distância de 1,5 metros de distância para cada pessoa; priorizar o afastamento 

dos empregados acima de 60 anos e aqueles do Grupo de Risco, priorizar o trabalho 

remoto, utilização dos veículos de fretamento com capacidade reduzida em 50%; 

fornecer máscaras de proteção aos empregados, com troca a cada 04 horas; fornecer 

higienização de mãos na entrada do estabelecimento e em locais acessíveis para 

empregados, consumidores, entre outras pessoas; 

 

1.4.8) Publicar em local visível as informações de regramento estabelecidas pelo 

Governo de Estado para seu ramo de atividade, de forma a propiciar aos seus clientes 

publicidade das normativas que deverão ser cumpridas referentes ao ambiente e aos seus 

empregados; 

 

1.4.9) Extinção do PIS/PASEP, com transferência dos recursos ao Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço – FGTS (MP nº 946/20); 
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2) Direito Tributário: 
 

2.1) Medidas Jurídicas Tributárias em Regime de Urgência: 
 

2.1.1) Prorrogação do pagamento dos tributos federais (IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, 

PIS e CPP) do Simples Nacional, referente aos períodos de março, abril e maio, para 

outubro, novembro e dezembro, respectivamente (Resolução CGSN nº 154/20); 

 

2.1.2) Prorrogação do pagamento do ICMS e ISS do Simples Nacional, referente aos 

períodos de março, abril e maio, para abril, maio e junho, respectivamente (Resolução 

CGSN nº 154/20); 

 

2.1.3) Prorrogação do pagamento do Simples Nacional pelo MEI, referente aos 

períodos de março, abril e maio, para outubro, novembro e dezembro, respectivamente 

(Resolução CGSN nº 154/20); 

 

2.1.4) Redução da alíquota do IPI para produtos necessários ao combate ao COVID-

19, sendo, que os fabricantes podem manter o crédito estruturado para aquisição dos 

insumos (Decreto nº 10.285/20); 

 

2.1.5) Prorrogação do pagamento do PIS, COFINS, INSS Patronal e INSS do 

Empregador Doméstico, referente à competência de março/2020 para competência de 

agosto/2020 e referente à competência de abril/2020 para competência de outubro/2020 

(Portaria 139/2020 de 03/04/2020); 

 

2.1.6) Prorrogação da Declaração de Ajuste anual deve ser apresentada no período de 

2 de março a 30 de junho de 2020, pela internet (IN RFB nº 1930 de 01/04/2020); 

 

2.1.7) Prorrogação para apresentação da Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS referente ao ano-calendário 2019 para 30 de junho 

de 2020 (Res. CGSN nº 153 de 25/03/2020); 

 

2.1.8) Prorrogação para apresentação da Declaração Anual Simplificada para o 

Microempreendedor Individual – DASN-Simei referente ao ano-calendário 2019 para 

30 de junho de 2020 (Res. CGSN nº 153 de 25/03/2020); 

 

2.1.9) Prorrogação para apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários 

Federais – DCTF, referente à competência de fevereiro/20, com vencimento para 

abril/20, competência de março/20, com vencimento para maio/20, competência de 

abril/20, com vencimento para junho/20, todos para 21/07/2020 (IN RFB 1932 de 

03/04/2020); 



 
 

 

   
● www.advocaciamaia.adv.br ● 

 

 

R. Praeses Wuestner, nº 31, Sala 03 
CEP 89.201-320, Centro 
Joinville, Santa Catarina 

Telefone: +55 47 3227-7185 (WhatsApp) 

Celular: +55 47 9.9914-7165 (WhatsApp) 
contato@advocaciamaia.adv.br 
vinicius@advocaciamaia.adv.br 

 

● Direito Empresarial 
● Direito Tributário 
● Direito do Trabalho 
● Direito Médico 
● Direito Público 
● Marcas e Patentes 

● Direito Eleitoral 

● Recuperação de Crédito 
● Mediação de Conflitos  

 

Página | 15 

 

2.1.10) Prorrogação para apresentação das Escriturações Fiscais Digitais do 

PIS/PASEP, COFINS e EFD-Contribuições (Sped Contribuições), referente à 

competência de fevereiro/20, com vencimento para abril/20, competência de março/20 

com vencimento para maio/20, competência de abril/20 com vencimento para junho/20, 

todos para 14/07/2020 (IN RFB 1932 de 03/04/2020); 

 

2.1.11) Suspensão de prazos processuais administrativos e procedimentos da Receita 

Federal do Brasil (Portaria RFB nº 543/20); 

 

2.1.12) Suspensão de prazos pela Procuradoria da Fazenda Nacional de até 90 dias 

para apresentação de defesas, recursos e procedimentos de cobrança (Portaria PGFN nº 

7.821/20); 

 

2.1.13) Abertura do programa de regularização tributária para pessoas jurídicas, o 

pagamento do saldo poderá ser dividido em até 81 meses. No caso de pessoa física, 

microempresa ou empresa de pequeno porte, o saldo poderá ser parcelado em até 97 

meses (Portaria PGFN nº 7.820/20 e Edital nº 02/2020); 

 

2.1.14) Diferimento do prazo para pagamento do FGTS por até 03 meses (MP nº 

927/20); 

 

2.1.15) Suspensão de prazos de cobranças da União, para defesa de 

contribuintes, encaminhamento de Certidões de Dívida Ativa para protesto 

extrajudicial, instauração de novos procedimentos de cobrança e responsabilização de 

contribuintes, procedimentos de rescisão de parcelamentos por inadimplência; 

 

2.1.16) Redução da Taxa SELIC para 3.75% ao ano (229ª reunião, o Comitê de 

Política Monetária – CUPOM); 

 

2.1.17) Redução da alíquota do Imposto de Importação para produtos necessários ao 

combate do COVID-19, com tratamento prioritário para a liberação dessas mercadorias 

(Resolução CAMEX Nº 17 DE 17/03/2020); 

 

2.1.18) Redução da alíquota do Imposto de Importação de medicamentos para combate 

ao COVID-19 (Resolução CAMEX nº 37/2020); 

 

2.1.19) Diferimento do despacho aduaneiro de produtos importados para combate ao 

COVID-19 (Instrução Normativa RFB nº 1.927/2020); 

 

2.1.20) Favorecimento na venda praticada pelo comércio internacional (Portaria 

SECEX nº 16 DE 18/03/2020); 
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2.1.21) Suspenção da exigência de licenciamento de importação para produtos 

específicos em face do Coronavírus (Portaria Secex nº 18/2020); 

 

2.1.22) Santa Catarina: Pacote Econômico para a) Prorrogação do prazo de 

pagamento da parte estadual do Simples Nacional – ICMS; b) Prorrogação nos prazos 

de obrigações acessórias da SEF; e c) Prorrogação do prazo de pagamento de ICMS das 

empresas fechadas em função das medidas de restrição de atividades (Decreto nº 

532/2020); 

 

2.1.23) Joinville/SC: a) Suspensão de prazos para protocolos perante a Junta de 

Recursos Administrativos Tributários – JURAT; b) Suspensão de inscrição em dívida 

ativa de débitos municipais; c) Suspensão do ajuizamento de ações de origens 

tributárias e não tributárias; d) Suspensão de ações para encaminhamento dos protestos 

de dívidas  de origem tributárias e não tributárias; e e) Suspensão de cobrança 

administrativa e responsabilização de contribuintes por dívidas de origem tributária e 

não tributária (Decreto Municipal nº 37.642/20); 

 

2.1.24) Joinville/SC: Prorrogação automática de isenção tributária para contribuintes 

com 60 anos ou mais, que trata a Lei Complementar Municipal nº 79/99 e para aqueles 

que tiveram seus pedidos de isenção deferidos nos exercícios de 2018 a 2020 (Decreto 

Municipal nº 37.642/20); 

 

2.1.25) Joinville/SC: Prorrogação, pelo prazo de 90 (noventa) dias, o vencimento das 

parcelas relativas aos meses de abril, maio e junho de 2020, do Imposto Sobre Serviços 

de Qualquer Natureza, para Autônomo Nível Primário, Médio e Superior (Decreto 

Municipal nº 37.714/20); 

 

2.1.26) Distrito Federal: Redução para 7% à alíquota do ICMS nas operações internas 

com os produtos especificados que auxiliam no combate ao COVID-19, mantendo o 

aproveitamento integral do crédito (Lei nº 6.521/2020); 

 

2.1.27) Vitória e Espirito Santo: Prorrogação de prazo para pagamento de ISS, por 

advogados, contadores e profissionais autônomos (Portaria SMF nº 15/2020, Portaria 

SMF nº 14/2020 e Portaria SMF nº 13/2020; 

 

2.1.28) Mato Grosso: Prorrogação do prazo de pagamento do IPVA e suspenção de 

vencimentos das parcelas relativas aos acordos de parcelamento (Decreto nº 415/2020); 

 

2.1.29) Natal: Prorrogação de prazo para pagamento de IPTU, COSIP e Taxa de 

Coleta de Lixo (Portaria GS/SEMUT nº 17/2020); 
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2.1.30) Natal: Prorrogação do prazo para pagamento de ISS e Taxa de Licença de 

Localização por profissionais autônomos (Portaria GS/SEMUT nº 19/2020); 

 

2.1.31) Rio de Janeiro: Prorrogação de prazos para pagamento de parcelas vencidas, 

decorrentes de parcelamentos de créditos tributários e não tributários, inscritos em 

dívida ativa (Decreto nº 46.982/2020); 

 

2.2) Restituição e Compensação Tributária 
 

Além das medidas de urgência, as empresas devem aproveitar esta oportunidade e 

realizar um diagnóstico completo de todos seus gastos, primando seu maior gargalo 

financeiro, as apurações tributárias, com conferência e validação das NCMs utilizadas 

nas vendas, para identificação das corretas segregações de receitas sujeitas ao regime 

tributário, com identificação e aproveitamento de pagamentos feitos a maior; 

identificação de produtos sujeitos a exceções tributárias, para desoneração tributária. 

 

Assim, em conjunto com uma equipe de profissionais hábeis, composta 

obrigatoriamente por advogados, contadores e assessoria em gestão empresarial, a 

empresa poderá realizar a revisão tributária dos últimos cinco anos, para 

aproveitamento, compensação e restituição de tributos. 

 

2.3) Teses Tributárias: 
 

2.3.1) Imposto De Renda e CSLL: 

 

 Crédito de ICMS: Inclusão como custo para fins de IRPJ/CSLL; 

 Exclusão do ICMS da BC IR/CSLL - Lucro presumido; 

 Liminar afasta proibição de compensação tributária para pagar IRPJ/CSLL; 

 Crédito presumido de IPI – inclusão nas bases de cálculo; 

 Trava dos 30% na compensação de prejuízo – análise reaberta; 

 

2.3.2) PIS/COFINS:  
 

 Análise ao Julgamento do STF que excluiu o ICMS da base de cálculo do 

PIS/COFINS (RE 574.706) e efeitos práticos da decisão; 

 Análise de créditos escriturados e não escriturados para ressarcimento; 

 Análise jurídica para Manutenção de créditos na revenda de bens sujeitos à 

incidência monofásica; 

 Análise para Compensação imediata de valores pagos  sobre o ICMS em sede 

de liminar; 

 Exclusão do ICMS destacado na nota fiscal; 
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 Exclusão do ICMS em parcelamentos de PIS/COFINS; 

 Exclusão do ICMS-ST da Base de Cálculo do PIS/COFINS; 

 Exclusão do PIS/COFINS em receita de juros sobre capital próprio; 

 Análise para suspensão da incidência do PIS/COFINS com base no conceito de 

Insumo pelo STJ; 

 Análise das alíquotas do PIS/COFINS sobre receitas financeiras; 

 Análise para exclusão do cálculo por dentro do PIS/COFINS. 

 

2.3.3) IPI: 
 

 Análise para exclusão do IPI sobre valor do Frete e Seguro; 

 Exclusão do IPI sobre carga roubada; 

 Direito de Crédito sobre produtos oriundos da Zona Franca de Manaus; 

 Análise para início da Correção Monetária de créditos de IPI para exportador; 

 Não incidência de IPI sobre revenda de produtos importados. 

  

2.3.4) Imposto de Importação: 
 

 Despesas de capatazia não entram no cálculo do Imposto de Importação. 

 

2.3.5) ICMS: 
 

 Ressarcimento do imposto pago em regime de ST na hipótese da venda efetiva 

ser em valor inferior à base de cálculo presumida do imposto; 

 Aproveitamento de crédito por adquirente de boa-fé em nota declara inidônea e 

anulação de Auto de Infração por creditamento indevido;; 

 Aproveitamento de crédito na aquisição de ativo necessário à atividade-fim; 

 Tributação nas operações com software; 

 Impossibilidade da criminalização do ICMS declarado e não pago; 

 Direito ao crédito do imposto em mercadoria dada em bonificação; 

 Impossibilidade do pagamento do diferencial de alíquota pelo vendedor de boa-

fé; 

 Não incidência do ICMS para empresas prestadoras de serviço de conexão à 

internet; 

 Exclusão de ICMS e ISS da Base de cálculo da CPRB 

 

2.3.6) INSS: 
 

 Não incidência da Contribuição Previdenciária sobre Vale-Transporte e Vale-

Alimentação 

 Definição do conceito de “cessão de mão-de-obra” para não haver a retenção 

dos 11%; 
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 Não incidência de contribuição previdenciária sobre PLR (Programa de 

Participação de Lucros); 

 Distinção entre pró-labore e PLR para não incidência da contribuição 

previdenciária. 

 

2.3.7) ISS: 
 

 TJSP abre discussão para Exclusão da base de cálculo do ISS de tributos 

federais (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL); 

 Base de cálculo sobre o faturamento e não sobre o custo da operação; 

 Não incidência do ISS sobre contratos de franquia. 

 

2.3.8) Teses Diversas: 
 

 Adquirente de boa-fé não responde solidariamente pelo ICMS; 

 Não aplicação da multa de 50% sobre os pedidos de compensação negados; 

 Limitação de multas confiscatórias;  

 Contagem da prescrição intercorrente nas execuções fiscais 

 Possibilidade de levantamento de garantia fiscal; 

 Restituição do pagamento da Multa de 10% sobre o FGTS; 

 Incidência do ICMS sobre a energia elétrica e serviços de comunicação com 

alíquotas superiores à alíquota-base; 

 A não incidência do ICMS sobre TUST e TUSD. 
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3) Direito Empresarial: 
 

3.1) Inadimplência: Possibilidade do devedor não pagar juros e multa, uma vez que 

dispõe ao art. 393, do CC, que “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de 

caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles 

responsabilizado”; 

 

3.2) Revisão ou Rescisão Contratual: Possibilidade de utilizar a Teoria da 

Imprevisão e Onerosidade, que consiste na possibilidade de desfazimento ou revisão do 

negócio, que por eventos imprevisíveis, tornou-se exageradamente onerosas. Pode haver 

a recusa ainda no cumprimento (Arts. 478 e 480, do CC); 

 

3.3) Assembleia Geral Ordinária (S/A e Ltda.): Para as sociedades anônimas "S/A" 

(artigo 132 da Lei nº 6.404/76) e para as sociedades limitadas "LTDA." (artigo 1.078 do 

Código Civil), com data de 30/04/2020 para 31/07/2020 (MP nº 931/20); 

 

3.4) Comissão de Valores Mobiliários – CVM: Emitiu comunicado orientando as 

companhias abertas a avaliares os impactos do Coronavírus em seus negócios e reportar 

nas demonstrações financeiras, no formulário de referência ou por meio de fato da 

divulgação de fato relevante, se necessário, informações sobre os principais riscos e 

incertezas, incluindo projeções e estimativas relacionados aos riscos do COVID-19. – 

Ofício-Circular/CVM/SNC/SEP/ nº 02/2020, de 10/03/2020; 

 

3.5) Alvará Sanitário: Prorrogação de 90 dias para vencimento do Alvará Sanitário 

emitido pelo Estado de Santa Catarina; 

 

3.6) Leilão de títulos públicos para reduzir distorções no mercado de títulos e ampliar 

liquidez no mercado; 

 

3.7) Redução de no mínimo 50% da atividade industrial em todo território 

catarinense, não se aplicando às agroindústrias, indústrias de alimentos, indústrias de 

insumos de saúde, bem como aos demais setores industriais expressamente 

considerados em ato do Secretário de Estado da Saúde. Decreto Estadual nº 525/20; 

 

3.8) Prorrogação e renegociação de dívidas de oriundas de financiamentos 

bancários pelo prazo de 60 dias, a partir de março, fazendo parte desta negociação, as 

seguintes instituições: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú Unibanco e Santander, em 

acordo entre a FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos e Conselho Monetário 

Nacional – CMN (essa medida não é válida para dividas com cartões de credito e 

cheque especial); 
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3.9) Regras: Estabelecimentos com atendimento ao público devem limitar a entrada 

de 50% do público da capacidade do local, controlar o acesso aos locais com boas 

práticas e distância de 1,5 metros de distância para cada pessoa; priorizar o afastamento 

dos empregados acima de 60 anos e aqueles do Grupo de Risco, priorizar o trabalho 

remoto, utilização dos veículos de fretamento com capacidade reduzida em 50%; 

fornecer máscaras de proteção aos empregados, com troca a cada 04 horas; fornecer 

higienização de mãos na entrada do estabelecimento e em locais acessíveis para 

empregados, consumidores, entre outras pessoas; 
 

3.10) Publicar em local visível as informações de regramento estabelecidas pelo 

Governo de Estado para seu ramo de atividade, de forma a propiciar aos seus clientes 

publicidade das normativas que deverão ser cumpridas referente ao ambiente e aos seus 

empregados. 
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4) Direito Civil e do Consumidor 
 

4.1) É dever das Empresas agirem com razoabilidade, considerando que a Lei 

n. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) garante a proteção da saúde e 

segurança é um direito básico do cliente, parte vulnerável da relação; 

 

4.2) Abuso do Poder Econômico: Considera-se abuso do poder econômico a 

elevação de preços, sem justa causa, com o objetivo de aumentar arbitrariamente os 

preços dos insumos e serviços relacionados ao enfrentamento do COVID-19, na forma 

do inciso III do art. 36 da Lei Federal 12.529, de 30 de novembro de 2011, e do inciso 

II, do art. 2
o
. Do Decreto Federal n. 52.025, de 20 de maio de 1963, sujeitando-se às 

penalidades previstas em ambos os atos normativos; 

 

4.3) Joinville: No caso específico de aumento injustificado de preços de produtos 

de combate e proteção ao COVID-19, poderá ser cassada, como medida cautelar 

prevista no parágrafo único do art. 56, da Lei Federal n. 8.078, de 1990 (Código de 

Defesa do Consumidor), o Alvará de Funcionamento de estabelecimentos que 

incorrerem em práticas abusivas ao direito do consumidor, inclusive no que diz 

respeito à remarcação e cancelamento de viagens, previamente constatadas pelo 

PROCON; 
 

4.4) Joinville: Isenção do pagamento da Tarifa Social de Água e Esgoto para 

pessoas de baixa renda já cadastradas junto à Companhia Águas de Joinville pelo 

período de 60 dias, sendo aplicada às faturas com vencimento em abril e maio de 2020 

(Decreto Municipal nº 37.676/20); 

 

4.5) Joinville: Comerciantes com consumo de até 10m³ (dez metros cúbicos) de 

água nos meses de março e abril poderão solicitar a prorrogação do vencimento das 

faturas por até 60 (sessenta) dias (Decreto Municipal nº 37.676/20); 

 

4.6) Redução de 50% da capacidade do estabelecimento para atendimento; 

 

4.7) Desistência da compra de produtos e serviços em ate 07 dias, quando ocorrer 

fora do estabelecimento, sendo as compras realizadas através da internet; 

 

4.8) Limitação da quantidade de produtos por clientes, art. 39, I, do CDC, justa 

causa; 

 

4.9) Serviço de Telecomunicação: Suspensão de 30 a 120 dias dos serviços de 

telefonia, internet, art. 30, Res. 477, da ANATEL; 
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4.10) Energia Elétrica: Suspensão do corte de energia elétrica pelo prazo de 90 

dias, podendo ser prorrogado por igual período, conforme determinação da ANEEL; 
 

4.11) Companhias Aéreas: Reembolso no prazo de até 12 meses das compras de 

passagens aéreas, observadas as regras do serviço contratado, com isenção das multas 

contratuais para aproveitamento do crédito nos próximos 12 meses (Medida Provisória 

nº 925/2020). 

 

4.12) São Paulo: O PROCON do Estado de São Paulo emitiu recomendações sobre 

a interrupção dos contratos entre consumidor e fornecedor em razão da COVID-19. a) 

Educação: As escolas regulares e faculdades seguem regras do Ministério da Educação 

e estão obrigadas a ministrar todo o conteúdo pedagógico definido pela legislação. 

Assim, o conteúdo e as aulas devem ser repostos ou ministrados por outro meio 

(online, por exemplo), sem que haja perda de qualidade. Cursos de línguas e outros 

cursos livres também devem repor o conteúdo mantendo a qualidade; b) Eventos: A 

orientação para situações em que há aglomeração de pessoas é para que sejam 

cancelados. Desse modo, a empresa pode oferecer a prorrogação do evento para uma 

data em que a situação já esteja normalizada. Caso essa não seja uma opção viável para 

o consumidor, ele pode pedir o reembolso dos valores; c) Academias e outros cursos: 

As empresas podem suspender contratos por um prazo determinado e compensar o 

período quando a situação for normalizada, sem que seja imposto nenhum custo 

(multa, por exemplo); 
 

4.13) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC): Em função 

da disseminação da COVID-19, do risco de crescimento do número de pessoas 

infectadas, agravamento da crise econômica, o Instituto solicitou às grandes empresas 

e autoridades nacionais medidas urgentes para impedir que parte substancial da 

população seja privada do acesso e fruição de serviços essenciais,  indispensáveis para 

a garantia da dignidade humana, tais como energia elétrica, telefone, internet, gás, 

água, saneamento básico, entre outros. 
 

4.14) Cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de turismo 

e cultura (MP nº 948/20): 
 

 Na hipótese de cancelamento de serviços, reservas e eventos, incluídos shows e 

espetáculos, as empresas não serão obrigadas a reembolsar os valores pagos pelo 

consumidor, desde que assegurem: a) A remarcação dos serviços, das reservas e dos 

eventos cancelados; b) A disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra 

de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas; ou c) 

Outro acordo a ser formalizado com o consumidor. 
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 Não haverá custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, desde que a solicitação seja 

efetuada no prazo máximo de 90 dias, contado da data de entrada em vigor da MP 

nº948/20; 

 A disponiilização de crédito poderá ser usufruída pelo consumidor no prazo de 12 

meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública; 

 Enquadram-se a presente Medida Provisória, prestadores de serviços turísticos, 

cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de ingressos pela internet. 
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5) Direito Médico e Hospitalar 
 

5.1) Planos de Saúde são obrigados a incluir no rol de procedimentos exame de 

detecção do COVID-19, conforme Resolução Normativa n° 453, de 12/03/2020, da 

Agência Nacional e Saúde Suplementar – ANS; 

 

5.2) A cobertura e realização do exame específico pelos planos de saúde são 

obrigatórias apenas para casos classificados como suspeitos ou prováveis de doença 

pelo covid-19, estes com indicação médica; 

 

5.3) Classificação de suspeitos ou prováveis da doença: Pessoas com histórico de 

viagem para países com transmissão sustentada ou área com transmissão local nos 

últimos 14 dias, e/ou segundo pessoas que tenham tido contato com caso suspeito ou 

confirmado para covid-19 nos últimos 14 dias; 

 

5.4) O beneficiário não deve se dirigir a laboratórios, hospitais ou outras unidades 

de saúde sem antes consultar um médico e sua operadora de plano de saúde para 

informações sobre o local mais adequado para a realização de exame ou para 

esclarecimento de dúvidas sobre diagnóstico ou tratamento da doença; 

 

5.5) Isolamento de sintomático: domiciliar ou hospitalar dos casos suspeitos por até 

14 dias; 

 

5.6) Triagem em serviço de saúde: Recomendar que os pacientes com a forma leve 

da doença não procure atendimento nas UPAs e serviços terciários e utilize a 

infraestrutura de suporte disponibilizada pela APS/ESF que trabalhará com fast-track 

próprio; 

 

5.7) Equipamento de Proteção Individual: recomendações de uso de EPI para 

doentes, contatos domiciliares e profissionais de saúde; 

 

5.8) Contato próximo: realizar o monitoramento dos contatos próximos e 

domiciliares; 

 

5.9) Notificação: divulgação ampliada das definições de caso atualizadas e 

sensibilização da rede de saúde pública e privada para identificação; 

 

5.10) Unidade Básica ou consultórios: pacientes identificados com Síndrome 

Respiratória Aguda Grave devem ser encaminhados aos serviços de 

urgência/emergência ou hospitalares de referência na Unidade Federada, conforme 

plano de contingência local; 
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5.11) Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa; 

 

5.12) Suspensão de prazo processual de 30 dias no CFM; 

 

5.13) Ministério da Saúde prorroga prazo para inscrição de contratação de médicos; 

 

5.14) Solicitação de aumento de prazo de validade de receita médica para 90 dias, do 

CFM a ANVISA; 

 

5.15) Telemedicina - Atendimento médico à distância: a) Teleorientação: para que 

profissionais da medicina realizem à distância a orientação e o encaminhamento de 

pacientes em isolamento; b) Telemonitoramento: ato realizado sob orientação e 

supervisão médica para monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde 

e/ou doença. c) Teleinterconsulta: exclusivamente para troca de informações e opiniões 

entre médicos, para auxílio diagnóstico ou terapêutico; 

 

5.16) Para doação e produção de álcool 70%, ANVISA orienta empresas para 

cumprimento mínimo de obrigações, através da Nota Técnica nº 01/2020; 

 

5.17) A ANVISA publicou a Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA Nº 

04/2020, que orienta os profissionais de saúde a utilizarem máscaras N95 ou 

equivalentes por um período maior que o indicado pelos fabricantes, desde que a 

máscara esteja íntegra, limpa e seca.; 

 

5.18) Por meio da Nota Técnica nº 05/2020, orienta pela prevenção e o controle de 

infecções pelo novo coronavírus (Covid-19) em instituições de longa permanência para 

idosos; 

 

5.19) Para dispensação dos medicamentos à base de cloroquina ou hidroxicloroquina, 

devem ser através de receita especial. A determinação está na RDC 351/2020, aprovada 

pela Anvisa. A nova regra incluiu esses medicamentos na lista de substâncias 

controladas; 

 

5.20) Prorrogação de prazos para contratação emergencial de médicos pelo 

Ministério da Saúde; 

 

5.21) Ministério da Saúde declara transmissão comunitária nacional do COVID-19; 

 

5.22) Edital de Chamamento Público nº 01/2020 do Governo Federal, para doação de 

materiais a serem utilizados por servidores na prevenção e combate ao COVID – 19; 
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6) Conclusão1 
 

Importante relembrar, que a utilização das medidas expressas neste documento, 

dependem de uma análise aprofundada caso a caso, em especial no que se referente às 

questões laborais e tributárias. 

 

Vale destacar, que além das medidas impostas acima, levando em consideração o caso 

concreto, há possibilidade de aplicação de outras medidas jurídicas, passíveis de 

aplicação às empresas. 

 

Estamos à disposição para contribuir com o crescimento da sua Empresa, entre eles, a 

análise da segurança jurídica que se encontra no atual momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Este material foi criado em 24/03/2020, atualizado em 13/04/2020. O mesmo será atualizado 

constantemente, na medida da edição de novas normas. 



 
 

 

   
● www.advocaciamaia.adv.br ● 

 

 

R. Praeses Wuestner, nº 31, Sala 03 
CEP 89.201-320, Centro 
Joinville, Santa Catarina 

Telefone: +55 47 3227-7185 (WhatsApp) 

Celular: +55 47 9.9914-7165 (WhatsApp) 
contato@advocaciamaia.adv.br 
vinicius@advocaciamaia.adv.br 

 

● Direito Empresarial 
● Direito Tributário 
● Direito do Trabalho 
● Direito Médico 
● Direito Público 
● Marcas e Patentes 

● Direito Eleitoral 

● Recuperação de Crédito 
● Mediação de Conflitos  

 

Página | 28 

 


