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Informativo – Área Corporativa 

 

 
Seguem abaixo alguns aspectos da área corporativa que foram atingidos pela pandemia do COVID-19. 
A cada ponto estamos indicando algumas recomendações. 
 
I   -  SOCIETÁRIO 

 
Assembleias gerais ordinárias devem ser mantidas, mas alternativas sem aglomerações de 

pessoas devem ser pensadas para evitar prejuízos às sociedades. Soluções de Assembleias mesclando 
acionistas comparecendo por teleconferência devem ser estudadas para os Estatutos. 

Para companhias abertas, o Diretor de Relações com Investidores, juntamente dos auditores 
independentes, deve reportar os riscos, impactos e incertezas relacionadas ao COVID-19 nas 
demonstrações financeiras, conforme Ofício-Circular SNC/SEP 02/2020, publicado pela Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”). 

 
II   -  CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO, ENGENHARIA E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 

 
As obras poderão ser impactadas principalmente em relação ao seu cronograma, disponibilidade 

de materiais essenciais e equipamentos e escassez de mão de obra. Contratos de construção, 
engenharia e projetos de infraestrutura usualmente possuem cláusulas de caso fortuito, força maior e 
onerosidade excessiva. Contratantes e contratados devem examinar os contratos para identificar os 
eventos estabelecidos em que tais cláusulas se enquadram. 

 
III   -  COMÉRCIO INTERNACIONAL E LEGISLAÇÃO ADUANEIRA – SISCOMEX – ANVISA 

 
O Governo Federal adotou duas providências em relação a produtos usados no combate à 

pandemia de COVID-19, visando a simplificar e facilitar o controle do fluxo de comércio exterior.  
 

• Resolução CAMEX nº 17/2020: redução temporária da alíquota do Imposto de Importação de 50 
produtos médicos e hospitalares a zero (0), produtos como luvas e máscaras de proteção e álcool 
etílico com teor alcoólico superior ou igual a 70%. A importação dos produtos será tratada como 
prioritária pelos órgãos da Administração Pública Federal responsáveis pela fiscalização, 
licenciamento e controle. 

• Portaria SECEX nº 16/2020: produtos relacionados ao combate do COVID-19 requererão Licença 
Especial de Exportação, a qual deve ser solicitada pelo módulo LPCO do Portal Único de Comércio 
Exterior. 

 Importar produtos sujeitos à vigilância sanitária, quando não há registro na ANVISA, pode ser 
autorizado se eles forem registrados pela autoridade sanitária estrangeira e estiverem autorizados 
em ato administrativo do Ministério da Saúde, emitido pelo Ministro da Saúde. 

 
 
 
 
 

 

I N F O R M A T I V O   E S P E C I A L  
 



CONFIDOR 

 
 
IV   -  LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

 
A Medida Provisória 905/2019, conhecida como Contrato Verde e Amarelo, foi aprovada pela 

comissão mista do Senado Federal e Câmara dos Deputados. Ela flexibiliza regras trabalhistas e 
estabelece regras novas de pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR) e prêmio para 
fins de não incidência de Contribuições Previdenciárias. 

As Contribuições Destinadas a Terceiras Entidades e Fundos, recolhidas pelas empresas, 
relacionadas ao Sistema S terão redução de até 50% pelos próximos 3 meses, conforme medida do 
Ministério da Economia. Sobre essa área estamos impartindo um Informativo Específico. 

 
V   -  PROTEÇÃO DE DADOS – LGPD 

 
As medidas que empresas estão tomando para mitigar a pandemia do COVID-19 comprometer 

regras do tratamento de dados tanto pessoais quanto corporativos.  
Deve-se assegurar que o tratamento de dados pessoais não infrinja nenhum direito dos titulares. 

Entretanto, as empresas possuem obrigação de compartilhar dados pessoais de identificação a 
autoridades sanitárias quando solicitadas. 

O home office implica em cuidado máximo com o sigilo de informações e dados corporativos. Deve 
haver orientações das empresas com seus funcionários para seguir procedimentos internos de 
segurança para assegurar a proteção dos dados, principalmente nos meios de comunicação. 

 
VI   -  LEI DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE ANTE PRODUTOS 

 
Riscos e Recomendações: 
 

• Aumento de cancelamentos de vendas, eventos, pacotes de hospedagem e outros serviços devem 
observar as regras do CDC. 

• Carência de peças importadas no mercado, principalmente as advindas de países afetados pelo 
COVID-19, o que tende a impactar linhas de produção. 

• Aumento da demanda por serviços de saúde. 
• Inadimplemento de prazos de entrega de produtos e de provimento de serviços adredemente 

contratados. 
• Aumento de fiscalizações de PROCONs para investigação de práticas abusivas, com possibilidade 

de serem aplicadas sanções administrativas. 
• Aumento de ações públicas em virtude de práticas tidas como abusivas. 
• Priorizar foco no atendimento ao consumidor, com enfoque no gerenciamento de prazos de entrega 

de produtos e de provimento de serviços comprometidos, sem deixar de manter o consumidor 
informado e atualizado. 

• Evitar infrações ao direito do consumidor, como aumentar o preço dos produtos ou serviços sem justa 
causa. 

• Restringir o acesso da população aos eventos e estabelecimentos, conforme regulações dos órgãos 
federais, estaduais e municipais. 

 
VII  -  CONTRATOS e M&A 

 
Nas operações de M&A, deve-se apurar, por meio de trabalhos de due diligence, as possíveis 

consequências às obrigações e direitos da companhia-alvo. Nos contratos de compra e venda, deve-se 
ter atenção com cláusulas como as declarações e garantias relativas ao curso normal dos negócios, 
continuidade das operações da companhia-alvo e cumprimento de obrigações. Cláusulas de drop dead 
date devem ser redigidas, levando em conta possíveis impactos da pandemia, além de medidas de 
contenção pelas autoridades. 
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Para negócios de “Merger and Acquisitions”, podem ser aplicadas incidência de força maior ou 

cláusulas de renegociação. 
A revisão contratual não presume somente a ocorrência de evento inesperado, mas também exige 

outros requisitos conforme as normas cabíveis.  
A extinção contratual é uma possibilidade caso alguma prestação fizer-se-á física ou juridicamente 

impossível ou sofra atraso inaceitável.  
Deve-se ter em mente que as disposições do contrato em particular tendem a prevalecer se ele 

tiver regra sobre o assunto. Motivos de ordem pública podem fazê-las não prevalecer. Além disso, o 
devedor possui o ônus da prova quanto à determinação do evento e de seus efeitos sobre o contrato, 
devendo demonstrar a relação de causa e efeito entre a pandemia de COVID-19 e a incapacidade de 
cumprir a obrigação contratual. 

Há riscos relativos a oscilações cambiais e clausulas de SWAP e HEDGE, quando lastreados em 
câmbio. 

 
VIII  -  INSOLVÊNCIA E “R.J.” 

 
A pandemia gera riscos de aumento de custos, falta de insumos, paralisação, inadimplemento e 

rompimento de contratos, o que pode levar a problemas de liquidez, prejudicando a capacidade de 
pagamentos. Deve-se adotar medidas efetivas em relação à administração do caixa. Ao mesmo tempo, 
em situações mais severas, a recuperação extrajudicial ou judicial possa ser necessária para viabilizar a 
reestruturação de dívidas. 

 
 
Permanecemos à disposição de V.Sa. para prestar quaisquer orientações, bem como na 

interposição da adequada medida judicial. 
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