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Separamos algumas 
medidas jurídicas 

que podem ser 
tomadas pelas 
empresas para 

aliviar os impactos 
da crise causada pela 

pandemia do novo 
coronavírus.

Este material faz parte 
das orientações criadas 
para empresas por meio 
do Kit Jurídico Covid-19, 
desenvolvido pelo 
Rücker Curi Advocacia e 
Consultoria Jurídica. 

Confira as perguntas e 
respostas elaboradas por 
nossos especialistas.

Apresentação
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Os contratos celebrados antes da atual crise, tais como 
compra e venda de produtos e insumos, prestação de 
serviços em geral, locação e outros, foram deixados em 
uma situação muito delicada. 

Normalmente, no caso de descumprimento, a parte não 
cumpridora seria responsável e penalizada ou compensada 
financeiramente pela parte cumpridora.
Ocorre que consta no Código Civil a exceção de que 
ninguém será responsável pelos eventos que não 
poderiam ter sido previstos ou que são inevitáveis. E 
é o caso da atual pandemia. 

A isso chamamos de força maior ou evento fortuito, de 
modo que o contratante que não foi capaz de cumprir 
(por não o prever ou não o poder impedir), não deverá ser 
penalizado, a menos que tais circunstâncias tenham sido 
previstas no próprio contrato; portanto, cada caso sempre 
terá que ser analisado individualmente.

Força Maior
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Teoria da imprevisão: o que é e qual a sua 
importância?

É importante termos ciência de que, em todos os contratos, 
a teoria da imprevisão deve ser observada. Referida 
teoria constitui uma exceção à regra do princípio da força 
obrigatória dos contratos. 

Implica que uma mudança totalmente imprevisível 
das circunstâncias pode levar à modificação ou até a 
rescisão de obrigações, desde que haja o requisito da 
imprevisibilidade total.

Assim, o efeito desta teoria deve ser a modificação 
contratual para reequilibrar os direitos e obrigações das 
partes. 

E no caso de total impossibilidade de cumprir o contrato, 
ele deve ser resolvido sem compensação em favor de 
quaisquer partes.

Aspectos Comerciais
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O empresário deve acionar esta cláusula 
antes mesmo do cumprimento da obrigação 
contratual se tornar impossível? 

Sim, o empresário geralmente sabe projetar seus ganhos 
e principalmente seus prejuízos. Não há necessidade de 
esperar a crise chegar ao fundo do poço para começar a 
agir. Até porque ainda não se sabe ao certo quando haverá 
de fato a retomada econômica e sua projeção não é nada 
animadora. 

Essa orientação é validada apenas para 
obrigações financeiras? Para quais outras 
obrigações a empresa deve se atentar?

A orientação não é apenas para obrigações financeiras, mas 
sim para qualquer outro tipo de obrigação, tais quais as 
obrigações de fazer ou de não fazer, como a de entregar/
devolver determinado bem ou ainda a de realizar um 
serviço.
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É recomendável que a empresa tome tais 
atitudes imediatamente ou apenas quando 
visualizar risco de inadimplência ou depois 
de finalizada a crise? 

A empresa pode tomar atitudes de forma imediata, desde 
que demonstre os riscos ligados ao cenário atual de pan-
demia. É importante frisar que nem todos os setores estão 
sendo fortemente afetados pela crise. As empresas Netflix e 
Amazon, por exemplo, vem atingindo lucros estratosféricos 
com a quarentena mundial, obviamente porque seus pro-
dutos são adequados ao público que se mantém em casa. 

Além disso, as empresas voltadas ao e-commerce e ali-
mentação delivery também vem superando expectativas de 
faturamento pelos mesmos motivos e obviamente não se 
encaixam naqueles casos de pedido de suspensão/isenção 
das obrigações contratuais ou mesmo em resolução do 
contrato por onerosidade excessiva.

Enfim, as empresas não irão sentir os efeitos de forma li-
near. Nem todo caso pode ser classificado como “força 
maior” para que seus contratos sejam revistos.
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• Todos os links de internet, reportagens 
de fonte confiável, e-mails, WhatsApp e 
mensagens recebidas;

• Prints de sistemas contábeis oficiais, 
declarações contábeis, registros de fluxos de 
caixa, extratos de todas as contas bancárias 
ou perante fintechs que a empresa utilize, 
cópia dos contratos que possui, notificações 
recebidas e encaminhadas, que se refiram a 
problemas vivenciados devido à Covid-19;

Trata-se do kit no qual as empresas manterão, 
internamente, os registros de tudo o que demonstra qual 
será a situação da organização, se tiver que quitar neste 
momento os contratos comerciais que possui. 

Ele deve ser atualizado semanalmente, ou pelo menos, mês 
a mês, a cada inadimplência decorrente da Covid-19. Nele 
devem constar:

Kit Jurídico Covid-19 
para empresas
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• Recomenda-se que, com tais documentos 
e provas, seja providenciada ata notarial 
e o termo de declaração registrado em 
Cartório.

O Kit Jurídico Covid-19 servirá de base para a defesa futura, 
em caso de discussão judicial em que o credor pretenda 
impor penalidades, inscrever em Órgão de Proteção ao 
Crédito, protestar, etc.

É necessário comparecer a cartórios 
pessoalmente para celebrar os documentos 
públicos ou pode ser feito de forma virtual?

A atual recomendação é que apenas serviços urgentes 
sejam feitos de forma física, evitando aglomerações. Desta 
forma, permanecem sendo prioritárias a utilização dos 
serviços das centrais eletrônicas de todos os tipos de 
cartório, com uma série de atos que podem ser feitos de 
forma online.
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Além disso, vários cartórios estão prestando serviços online, 
sem a necessidade de presença física para assinaturas. 
E mais, atualmente existem diversos aplicativos que 
permitem assinaturas eletrônicas de contratos e, portanto, 
também de documentos, de forma gratuita ou remunerada. 

Existem cartórios digitais no Brasil?

Sim. Para usar o serviço é necessário ter um Certificado 
Digital. Atualmente, os serviços de um Cartório Digital 
servem para assinar contratos, procurações, declarações, 
autorizações, laudos e exames, atestados, perícias, 
traduções, insumos e logísticas e fechamentos de câmbio.

Basta acessar o site de um cartório que possua tal serviço 
e seguir as instruções, as quais possuem normas de 
segurança rígidas, como forma de garantir a proteção dos 
dados pessoais.

Se a empresa for locatária de uma locação 
comercial e seu estabelecimento estiver 
fechado, como proceder?

Inicialmente, a melhor opção é buscar acordo com o 
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locador, como a possibilidade de pagamento parcial ou 
suspensão temporária, dada a ocorrência de força maior 
(art. 393, do Código Civil), onerosidade excessiva em virtude 
de acontecimentos extraordinários (arts. 317, 478, 480, 
todos do Código Civil).

No caso do estabelecimento fechado, também há 
possibilidade de aplicação do art. 567 do Código Civil, 
que prevê que, se durante a locação, se deteriorar a 
coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir 
redução proporcional do aluguel ou resolução do contrato 
caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava.  
Todavia, há que se considerar que se o imóvel permanece 
sendo utilizado para a guarda de móveis, equipamentos 
e demais bens do locatário, permanece a obrigação de 
pagamento ainda que parcial, desde que haja acordo 
prévio com o locador com relação a isso.

Necessário ainda que o locatário esteja munido dos 
documentos que demonstrem ao locador as dificuldades 
financeiras que – por conta da crise Covid-19 -, vem 
sofrendo ou passará a sofrer se tiver que arcar fielmente 
com o contrato. Tais documentos são os indicados 
para o Kit Jurídico Covid-19. Importante ressalvar que 
a possibilidade de revisão do aluguel deve decorrer 
exclusivamente da crise Covid-19, não podendo o locatário 
se valer da atual crise para obter efeitos retroativos, isto 
é, propor acordo de débitos e obrigações anteriores. Em 
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último caso, não havendo acordo, há possibilidade de se 
buscar o Judiciário para pedir liminarmente a redução ou 
suspensão do pagamento dos aluguéis.
 
O Poder Judiciário vem triando as ações decorrentes da 
Covid-19 para agilizar análise dos pedidos, mediante a 
classificação que os advogados indicam ao protocolar 
a ação. No TJPR, por exemplo, seleciona-se o assunto 
principal da ação (ex. revisional de aluguel) e após, o 
advogado indica o assunto complementar “Covid-19”. 

Há Projeto de Lei nº 1179/2020, para estabelecer  o 
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações 
jurídicas nesse período da pandemia (Covid- 19), que 
proíbe liminar de despejo até 31/10/2020 em ações 
ajuizadas após 20/03/2020, ressalvado os contratos que 
tiverem por fundamento o prazo do término do prazo 
da locação para temporada; a morte do locatário sem 
deixar sucessor legítimo na locação e; a necessidade de 
se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas 
pelo poder público.  O projeto também previa a suspensão 
de pagamento de aluguéis, dispositivo este que já foi 
suprimido.
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O credor bancário é obrigado a prorrogar o 
pagamento das parcelas de empréstimos?

Não existe obrigação neste sentido, mas os maiores bancos 
do país anunciaram que estão atendendo pedidos de 
prorrogação, por ao menos 60 dias, dos vencimentos 
de dívidas e parcelas de empréstimos de clientes 
pessoas físicas e micro e pequenas empresas, para os 
contratos vigentes e que estejam com o pagamento em dia. 
A prorrogação, entretanto, não é automática. Os pedidos 
são avaliados caso a caso, de acordo com o relacionamento 
e histórico de cada cliente. A opção não é oferecida, por 
exemplo, para quem já tenha contratado outras linhas de 
crédito nas últimas semanas, como cheque especial.

A prorrogação gera juros, multas ou outras 
cobranças?

Não. O cliente com pagamento em dia pode adiar a 
próxima parcela em até 60 dias, com mesma taxa de juros 
e sem cobrança de multa.
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Quais os empréstimos a custo reduzido que 
foram oferecidos pelo Governo Federal?

O Governo Federal anunciou a criação de uma linha de 
crédito para o pagamento de salários de funcionários de 
pequenas e médias empresas por até dois meses. Em 
contrapartida, o empresário terá que se comprometer 
a não demitir os trabalhadores em decorrência da crise 
causada pela Covid-19. O dinheiro será pago diretamente 
aos funcionários, sem intermediação das empresas, mesmo 
que as atividades comerciais permaneçam fechadas 
durante a pandemia.

Quem pode aderir à linha de crédito? 

Podem aderir as empresas com faturamento entre 
R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano. Para o pagamento 
desse empréstimo, os juros serão de 3,75% ao ano, igual à 
Selic (taxa básica de juros), com seis meses de carência para 
pagar, em até 30 meses.
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Quais bancos já estão repassando às 
empresas essas linhas de crédito? 

Os empréstimos poderão ser pedidos em qualquer banco 
privado participante e no Banco do Brasil, que coordenará 
a garantia dos empréstimos. Outros bancos públicos que 
poderão aderir são a Caixa Econômica Federal, o Banco 
do Nordeste do Brasil, o Banco da Amazônia e bancos 
estaduais.

Existe também a permissão para a participação de agências 
de fomento estaduais, de cooperativas de crédito, de 
bancos cooperados, de instituições integrantes do Sistema 
de Pagamentos Brasileiro, das fintechs e das organizações 
da sociedade civil de interesse público de crédito.

Quais os requisitos para a empresa obter 
empréstimos a custos reduzidos, por 
conta dos planos econômicos do Governo, 
decorrentes do Covid-19? 

Obviamente que a razão pela qual a empresa está pedindo 
o empréstimo em condições especiais tem que ter estreita 
relação com os reflexos da pandemia em suas finanças e, 
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por consequência, na sua real incapacidade momentânea 
de cumprir as obrigações frente a terceiros.
 
Além disso, ter um histórico positivo, apresentar 
demonstrativos financeiros detalhados e garantias são 
fatores que facilitam a aprovação de empréstimos. 

Em quais casos o conceito de Grupo 
Econômico pode ou deve ser analisado para 
operações de crédito como, por exemplo, 
obtenção de financiamento de folha de 
pagamento dos seus empregados?

Segundo a MP 944 de 03/04/2020, regulamentada 
pela Resolução 944 do Banco Central, as instituições 
financeiras que participarem do Programa Emergencial 
de Suporte a Empregos, poderão financiar a folha salarial 
de empresários, sociedades empresárias e sociedades 
cooperativas, excetuadas as sociedades de crédito. Para 
isso, a receita bruta anual das pessoas financiadas 
deve ser superior a R$360.000,00, devendo se 
considerar o conceito de grupo econômico conforme 
definido em sua política de crédito. O valor a ser financiado 
abrangerá a totalidade da folha de pagamento das pessoas 
mencionadas (empresário, sociedade empresária ou 
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cooperativa) pelo período de 2 (dois) meses, limitado ao 
valor equivalente a até 2 (duas) vezes o salário-mínimo por 
empregado em cada folha de pagamento. 

O prazo para pagamento das empresas financiadas às 
instituições financeiras será de até 36 meses, dos quais 
os 6 primeiros serão de carência, a uma a taxa de juros 
de até 3,75% a.a., com a utilização do sistema francês 
de amortização (tabela price) mensal ou sistema de 
amortização constante (SAC) mensal.

Quais cláusulas de seguros as empresas 
devem analisar para certificarem-se de que 
estão seguradas, neste momento de crise? 

Geralmente as condições gerais de seguros voltados 
aos ramos de vida e saúde possuem cláusulas de riscos 
excludentes de indenizações nos casos de “Epidemia e/ou 
pandemia declarada por autoridade competente”. Contudo, 
muitas seguradoras estão desconsiderando tal exclusão 
de cobertura em prol do pagamento da indenização ao 
segurado. 

De toda forma, caso ocorra um sinistro (relacionado à atual 
pandemia), o segurado tem a possibilidade de tirar suas 
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dúvidas e resolver o assunto com a seguradora, através 
de seu corretor, enfatizando a importância da questão 
comercial entre as partes. 

Outra forma bem eficaz de solucionar eventual impasse, 
antes mesmo de acionar o judiciário, seria o segurado fazer 
contato e protocolos perante a Susep, órgão extremamente 
ativo no mercado de seguros ou ainda buscar métodos 
alternativos de solução de conflitos, como mediação 
e arbitragem, esta última recomendável para grandes 
contratos, por exemplo, como seguros celebrados por 
empresas em relação a seus funcionários e/ou diretores.

Em razão do cenário atual, quais as novas 
espécies de seguros que os empresários 
deveriam analisar e aventar a possibilidade 
de contratação?  

A situação criada pela Covid-19 fomentou o uso do home 
office em todo o país. Contudo, os ataques cibernéticos 
estão crescendo a cada dia e o Brasil está entre os 
principais alvos dos hackers. Ataques de negação de 
serviço, vazamento de dados e extorsão cibernética são 
algumas das ameaças presentes no mundo de hoje. 
Assim, cada vez mais fica evidenciada a necessidade das 
empresas protegerem seus bens, sejam eles materiais 
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ou imateriais. Para tanto, existem seguros tais como o 
seguro de riscos cibernéticos que possuem Coberturas 
para Ataques de Hackers, como Extorsão Cibernética e 
Roubo de Dados, assim como o seguro de proteção 
de dados e responsabilidade cibernética, que é uma 
solução voltada para empresas que possuem uma grande 
quantidade de informações de alto valor armazenadas no 
seu ambiente de TI.

Quais solicitações a empresa pode realizar 
junto às companhias aéreas referentes a 
viagens não realizadas devido à pandemia 
de Covid-19?  

O Governo Federal anunciou a Medida Provisória (MP) nº 
925 que traz medidas emergenciais para o setor aéreo 
brasileiro em razão da pandemia do coronavírus. Os 
passageiros que decidirem adiar a sua viagem ficarão 
isentos da cobrança de multa caso aceitem um crédito 
para a compra de uma nova passagem, que deve ser 
feita no prazo de 12 meses contados da data do voo 
contratado. Quem optar por reembolso, está sujeito às 
regras contratuais da passagem adquirida, ou seja, é 
possível que sejam aplicadas eventuais multas. Ainda que a 
passagem seja do tipo não reembolsável, o valor da tarifa 
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de embarque deve ser reembolsado integralmente. O 
prazo para o reembolso é de 12 meses.

Qualquer alteração feita pela empresa aérea, em especial 
quanto ao horário do voo e itinerário, deve ser informada 
ao passageiro com 72 horas de antecedência da data 
do voo. Caso contrário, a companhia deverá oferecer  as 
alternativas de reembolso integral ou de reacomodação em 
outro voo.

Ainda que o passageiro seja informado dentro do prazo, 
o reembolso integral ou reacomodação devem ser 
oferecidos aos passageiros em voos internacionais quando 
a alteração for superior a 1 hora e em voos domésticos, 
superior a 30 minutos.  Em caso de falha na informação, e o 
passageiro somente souber da alteração quando já estiver 
no aeroporto para embarque, além do reembolso integral 
ou reacomodação, a empresa também deve oferecer 
assistência material. 
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Quais solicitações a empresa pode realizar 
junto a hotéis e agências referentes a 
hospedagens não realizadas devido à 
pandemia?  

A recomendação é para que o consumidor/empresa 
assuma uma posição razoável em relação aos hotéis, 
agências de turismo, sites de reserva, etc. O consumidor 
tem direito ao cancelamento e reembolso do que pagou, 
mas, o mais recomendável é que procure o Hotel ou 
agência para negociar. Algumas alternativas como forma de 
devolução parcelada, crédito em outras viagens e alteração 
da data pode ser mais razoável para o consumidor e 
para o fornecedor também. Com relação às reservas ‘não 
reembolsáveis’, esse tipo de cláusula pode até ser exigida 
em condições normais, mas na situação excepcional que 
enfrenta o mundo essa cláusula é abusiva e, portanto, nula, 
tendo o direito de cancelar ou remarcar a hospedagem.

É de se frisar ainda que as viagens com o cunho de mero 
entretenimento, como é o caso de cruzeiros em navios, 
são tratadas de forma diversa, eis que podem ser adiadas 
e remarcadas, não incorporando o caráter imediatista de 
uma viagem de negócios e, portanto, não sendo sugerido o 
reembolso imediato e sim o remanejamento de datas.
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Quais solicitações a empresa pode realizar 
devido a eventos que haviam sido pagos e não 
puderam ser frequentados por seus executivos 
e funcionários devido ao novo coronavírus?  

Seguindo a mesma linha de pensamento, o melhor caminho 
é sempre a negociação. Porém, quem se sentir prejudicado 
por ter que cancelar ou adiar uma viagem, que já havia 
sido paga, devido ao surto da Covid-19, tem amparo em 
interpretação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 

É possível a alegação de três incisos do artigo 6º do código 
que podem servir de argumento para que o consumidor 
garanta o direito de ser reembolsado nessa situação.
 
O inciso 1 do artigo 6º do CDC prevê que é direito básico do 
consumidor “a proteção da vida, saúde e segurança contra 
os riscos provocados por práticas no fornecimento de produ-
tos e serviços considerados perigosos ou nocivos”. No caso, o 
risco seria a contaminação e propagação de C-19. Já o inciso 
5 prevê que também é direito básico revisar cláusulas con-
tratuais “em razão de fatos supervenientes”. Ou seja, a cláu-
sula que prevê a multa pode ser modificada em meio a uma 
situação excepcional. Por fim, o inciso 6 classifica “a efetiva 
prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, indi-
viduais, coletivos e difusos” como direito do consumidor.
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Se a empresa presta serviços ou vende 
produtos a consumidores, quais cuidados 
devem ser tomados para sua fidelização 
quanto aos serviços que não puderam ser 
prestados e foram pagos?  

Em alguns setores, a negociação com os clientes será 
inevitável. Quando chegar esse momento, a empresa 
precisa estar preparada. Na hora da negociação é 
importante ter dados para comprovar e demonstrar o valor 
que a empresa agrega ao cliente, como apresentações com 
números e resultados favoráveis.

Vale lembrar que a negociação pode ser diferente para 
cada cliente, dependendo da necessidade de cada 
um, como a redução do valor já pago, flexibilidade no 
pagamento, ofertas ou até mesmo oferecer serviços extras 
de maneira gratuita. O mais importante é ter opções para o 
cliente e manter a sua empresa como prioridade. Com isso, 
é possível criar sinergia, confiança e fidelização.
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Há cláusulas importantes a serem 
incluídas nos termos aditivos contratuais 
que a empresa celebrará para reajustar 
obrigações devido ao covid-19?  

Sim, cláusulas como a de postergação de pagamento de 
parcelas acordadas, assim como a de extinção de juros 
de mora e/ou multa, entre outras medidas, podem ser 
acordadas e incluídas como termo aditivo aos contratos, 
evitando assim danos para o negócio em si.

Neste momento é fundamental a temperança, flexibilidade 
e razoabilidade. Com base nos princípios da boa-fé objetiva 
e da função social do contrato, é preciso diálogo entre as 
partes para que as relações comerciais se tornem mais 
fortes e estreitas.

A quais riscos a empresa está sujeita, 
perante clientes e fornecedores, com o 
acesso remoto pelos funcionários, sócios, 
entre outros?  

A mobilidade pode abrir portas para invasões de hackers, 
perda de dados e ataques de vírus, se não forem tomados 
os devidos cuidados. A organização pode correr o risco 
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de ter seus registros interceptados, ameaçando tanto ela 
quanto os clientes. Esse tipo de acidente também coloca 
a credibilidade da empresa em dúvida, prejudicando sua 
imagem no mercado.

Porém, há medidas que podem ser tomadas para evitar 
esses problemas. Com o devido preparo e planejamento, 
além de minimizar as chances de dificuldades ocorrerem, 
a empresa tem todo um conjunto de medidas para atuar 
em emergências. Uma delas está diretamente ligada a nova 
Lei geral de proteção de dados (LGPD), a qual tem o intuito 
de garantir a transparência e promover a proteção dos 
dados, proibindo a utilização dos mesmos para fim diverso 
do declarado, razão pela qual será dever das empresas a 
aplicação de meios para garantir a segurança do uso dos 
dados. O material específico para este assunto pode ser 
acessado no site do escritório Rücker Curi Advocacia e 
Consultoria Jurídica - https://curi.adv.br/ .

Como remediar tais riscos? 

Para evitar e/ou remediar tais riscos, basta planejar a 
política de segurança, fazer treinamentos, apostar em 
senhas e criptografia, escolher a VPN (rede privada virtual) 
certa, utilizar softwares para gestão dos negócios e 
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principalmente ter uma assessoria jurídica que entenda do 
assunto, tanto através de consultoria, para evitar problemas 
futuros, como para defender a empresa no caso de invasão 
e roubo de informações sigilosas. 

Por fim, a Covid-19 nos trouxe uma nova forma de agir e de 
pensar sobre os negócios. É o momento de ajustar as velas 
e fazer as mudanças contratuais necessárias para manter 
a saúde financeira da empresa. Porém, cabe dizer que, em 
grande parte dos casos, não se trata de uma alteração 
definitiva nos contratos e suas cláusulas em geral, 
já que tanto o lockdown quanto a crise econômica são 
temporárias e reversíveis. Sabemos que em breve 
teremos a retomada das atividades comerciais, momento 
em que também se encerrará os efeitos da mencionada 
“imprevisibilidade” e as relações jurídicas retornarão ao 
status quo, razão pela qual o empresariado deverá estar 
atento ao futuro de seus negócios pós-pandemia.
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