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ADVOCACIA 4 .0 E A DA P TAÇÃO NEC ESSÁR I A EM T EM PO S DE C R I SE

Recentemente incorporado ao vocabulário
corporativo, o acrônimo “VUCA” descreve
perfeitamente o mundo que vivemos
atualmente. Afinal, a sigla traduzida do inglês
traz características marcantes do momento
que estamos vivendo: volatilidade, incerteza,
complexidade e ambiguidade.
O conceito surgiu na década de 1990 no ambiente
militar e o U.S. Army War College utilizou-se dele
para explicar o mundo no contexto posterior
à Guerra Fria. Embora se afaste do panorama
de guerra, o cenário atual também exige total
mudança de hábitos e comportamentos. Isso gera
novos desafios, tanto para os profissionais quanto
para as organizações.

Tecnologia e Inovação

Diante do contexto de crise global que
o novo coronavírus proporcionou, as
principais repercussões para as empresas
são a imprevisibilidade dos planejamentos
e a incerteza dos impactos que serão
contabilizados no futuro. É interessante
observar que a estratégia empresarial a partir
de agora é projetar cenários de longo prazo
e ter agilidade na capacidade de resposta
às demandas do ambiente, ou seja, uma
adaptação rápida e contínua.
Acompanhando os noticiários e as redes sociais,
com facilidade percebemos o “mundo VUCA”.
Confinados, a sensação é de que a situação
está fora de controle, principalmente ao nos
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depararmos com a enxurrada de informações e
notícias relacionadas à pandemia da COVID-19.

Entendendo o mundo “VUCA”
e a Advocacia 4.0
Para entender melhor o “mundo VUCA”,
é necessário analisarmos suas principais
características. Observa-se que a volatilidade diz
respeito ao volume de mudanças e à agilidade em
que elas têm ocorrido. A incerteza é com relação
à grande disponibilidade de informações que
temos atualmente e à possível inaplicabilidade
delas aos problemas futuros. Do mesmo modo,
a complexidade está diretamente relacionada à
conectividade e à interdependência.

ADVOCACIA 4.0 E ADAPTAÇÃO NECESSÁRIA EM TEMPOS DE CRISE

Afinal, os modelos tradicionais de gestão de riscos
e tomada de decisão não são suficientes para
lidar com o número de variáveis desses contextos
interconectados. Por fim, a ambiguidade trata da
falta de clareza e concretude em contextos novos
e complexos como esse.
Assim, para se destacar, conter o impacto causado
pela pandemia e combater um ambiente volátil,
incerto, complexo e ambíguo, as empresas
precisam se reinventar e aprimorar algumas
habilidades fundamentais. A ciência, a história e
até mesmo a biologia nos mostram que o segredo
da sobrevivência é a adaptação. Trazer o conceito
de Charles Darwin, a evolução, no que diz respeito
à realidade empresarial é chave de sucesso nos
momentos de crise.
Neste caso, ganha espaço e se destaca não
aquele que é mais forte, mas o mais adaptável.
Uma vez que são inevitáveis, as crises mudam
os rumos e costumes da história, nos dando
uma nova perspectiva sobre todos os setores
e reorganizam nossas necessidades. Da mesma
maneira, o período altamente tecnológico,
que já vinha ganhando cada vez mais espaço,
somado à advocacia 4.0 através da digitalização
de seus mecanismos de trabalho, revela um
setor jurídico plenamente capacitado, resiliente
diante da volatilidade, flexível para lidar com a
incerteza, corajoso para lidar com as ambiguidades
e com corpo multidisciplinar para enfrentar a
complexidade das demandas atuais.

Tecnologia e Inovação
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Veja na prática
Bons exemplos são excelentes professores –
o Twitter foi um deles. No início de março, a
empresa passou a incentivar seus funcionários
a trabalharem de casa e, alguns dias depois,
decidiu mudar sua política, declarando
obrigatório o trabalho remoto. Como parte
desse processo, está incluindo nas casas dos
funcionários equipamentos de escritórios como
mesas, cadeiras ergonômicas e outros objetos
necessários.
Inclusive, a marca montou um guia com dicas
de melhores práticas para facilitar a transição
de ambiente e de ferramentas inovadoras.
Entre os tópicos abordados, estão como
ter um bom ambiente de trabalho, como
gerenciar uma equipe distribuída em diversos
locais e como realizar entrevistas e reuniões
de forma online.
Com o aumento do número de casos e países
afetados pelo coronavírus, ferramentas
digitais se tornaram grandes aliadas. Por
exemplo, no início de março, o Google
liberou, gratuitamente, o uso de ferramentas
que auxiliam usuários durante períodos
de home office, além de novos recursos
para suportar a demanda crescente por
transmissão ao vivo no YouTube. Novamente,
quem não se adapta não sobrevive aos jogos
do mundo moderno.
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É importante ressaltar que a advocacia 4.0
pressupõe a digitalização do modelo de negócio
jurídico, a proximidade do cliente diante dos
diversos canais de comunicação digital e a visão
da tecnologia como aliada a fim de otimizar o seu
trabalho. Em outras palavras, o profissional da
advocacia 4.0 é aquele que abraça as inovações
tecnológicas com o objetivo de aprimorar sua
atuação na expertise jurídica.
Além disso, no âmbito empresarial, acima de tudo
é necessário que haja a criação de um ambiente
favorável ao compartilhamento e à criação de
novos conhecimentos. Só é possível superar
crises com propósito e direcionamento claro com
relação aos resultados esperados. Neste caso, um
acompanhamento jurídico apropriado é essencial
para atingir esse modelo de negócio estruturado.
É verdade que situações de crise ensejam
mudanças. Se podemos extrair algo positivo
desta pandemia, certamente é a inevitável
digitalização empresarial e a dinamicidade frente às
adversidades, que culmina da revolução de hábitos
e de modelos de negócios.

JULIANA POLACHINI
juliana.polachini@limajr.com.br
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P G F N S U B STI TU I P O RTA RI AS
D E TRA N SAÇÕ E S O RD I N Á RI AS E
E X TRAO RD I N Á RI AS D E D É B I TO S
I N S C RI TO S E M D Í V I DA ATI VA

Em consonância com as medidas já tomadas
para atenuar os impactos econômicos gerados
pela pandemia do coronavírus (COVID-19), o
governo federal sancionou e consequentemente
converteu a Medida Provisória de nº 899/19
na Lei de nº 13.988/20, de modo que foram
alterados ambos os textos.
Portarias publicadas pela PGFN estabelecem
condições de pagamento favoráveis aos
contribuintes que possuem débitos inscritos em
dívida ativa. Neste sentido, destacamos a seguir
as principais alterações constantes em cada
uma delas.
Transação Ordinária de Débitos - Substituição
da Portaria de nº 11.956/19 pela de nº 9.917/20
A Portaria de nº 11.956/19 de novembro de
2019 trouxe ao contribuinte a possibilidade de
transacionar débitos inscritos em dívida ativa na
modalidade denominada transação ordinária, a
qual poderia envolver descontos aos
débitos considerados iirrecuperáveis ou de
difícil recuperação pela PGFN, possibilidades
FOTO: S H U T T E RSTO C K

Tributário
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de parcelamento, flexibilização das regras
para garantias em processo e constrição ou
alienação de bens.
Ato contínuo, a Portaria de nº 9.917/20, publicada
em abril de 2020, substituiu integralmente o
texto anteriormente vigente e trouxe pequenas
alterações, dentre as quais destacamos as
seguintes:
• O devedor optante pela transação deverá
renunciar a quaisquer ações judiciais que
discutam o débito, manter regularidade perante
o FGTS e regularizar, no prazo de 90 dias, os
débitos que vierem a ser inscritos em dívida
ativa após a formalização do acordo;
• Possibilidade de se transacionar multas
qualificadas exigidas em razão de determinadas
circunstâncias agravantes previstas na Lei
4.502/64;
• É vedada transação que implique redução
superior a 50% do valor total dos créditos a
serem transacionados, que conceda prazo de
quitação dos créditos superior a 84 meses ou
que envolva créditos não inscritos em dívida
ativa da União;
• Em se tratando de pessoa natural,
microempresa ou empresa de pequeno porte,
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Santas Casas de Misericórdia, sociedades
cooperativas, instituições de ensino e demais
organizações da sociedade civil, a redução
máxima de 50% será ampliada para até 70%,
assim como o prazo máximo de quitação de 84
meses será ampliado para 145 meses;

• Aumento do prazo de quitação para 142 meses
das parcelas de pessoas naturais, empresários
individuais, microempresas ou empresas de
pequeno porte, instituições de ensino, Santas
Casas de Misericórdia, sociedades cooperativas
e demais organizações da sociedade civil;

• O contribuinte poderá utilizar créditos líquidos
e certos em desfavor da União, reconhecidos
em decisão transitada em julgado, para
amortizar ou liquidar o saldo devedor (e não
somente precatórios).

• Diferimento do pagamento da primeira
prestação do parcelamento (e não da
entrada) para o último dia útil do terceiro mês
consecutivo ao mês da adesão;

Transação Extraordinária de Débitos Substituição da Portaria de nº 7.820/20 pela
Portaria de nº 9.924/20
Já a modalidade de transação extraordinária
de débitos foi trazida em março de 2020
pela Portaria de nº 7.820/20 também como
uma opção aos contribuintes durante a crise
gerada pelo coronavírus (COVID-19). Esta
modalidade prevê principalmente condições
favoráveis de parcelamento de débitos
inscritos em dívida ativa.

• Havendo indicação de pelo menos uma
inscrição com histórico de parcelamento
rescindido, a entrada será equivalente a 2% do
valor consolidado (e não mais 1%). Ressaltamos
que os contribuintes poderão aderir a esta
transação extraordinária até o dia 30/06/20 e
que a adesão à transação extraordinária não
exclui a possibilidade de adesão às demais
modalidades de transação ordinária previstas na
Portaria de nº 9.917/20.

Continuamente, em abril de 2020, o texto
da Portaria de nº 7.820/20 foi substituído
integralmente pela Portaria de nº 9.924/20, além
de ter trazido pequenas alterações, dentre as
quais destacamos as seguintes:
RAFAELA BAZIOLI
rafazela.bazioli@limajr.com.br

Tributário
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Afinal, o que é compliance?
Trata-se de uma auditoria interna permanente
para prevenir e apurar violações de direitos
trabalhistas na empresa. Diz-se que o
compliance atua em 3 áreas: prevenção,
detecção e remediação.
As sociedades que se sujeitam à lei
de compliance são as empresariais,
simples, fundações e associações. A lei
igualmente se aplica a autora, coatora,
partícipe, administradores e dirigentes. As
microempresas e empresas de pequeno porte
se sujeitam à Portaria Conjunta n.º 2.279/2015 e
às Eireles ao Enunciado n.º 17 da CGU.
FOTO: SHUTTER STOC K

COMPLIANCE: O QUE É E COM O
I M PLEMENTA R NA SUA EM P RESA
É quase inevitável não passar pela redundante
frase das palestras de compliance: compliance é
estar em conformidade. O que é preciso, porém,
para uma empresa estar em conformidade?
Primeiramente, para a implementação de um
programa de compliance efetivo, é necessário
conhecer o negócio da empresa e como ele
funciona. Assim, o profissional vai conseguir
mapear os riscos, fazer consultorias e se tornar

Trabalhista

generalista nas atividades.
Por isso, o compliance não está inteiramente
ligado à área trabalhista nas empresas. Mas
o lado bom é que ele atua – e muito – na
prevenção dessas demandas. Isso porque tem
como função a criação de códigos de ética e de
padrões de conduta para que sejam cumpridas
as leis e as demais normas do direito.
Portanto, tem a finalidade de evitar a
responsabilização das empresas no âmbito
judicial para que não haja prejuízo à sua imagem
e reputação.

05

Após estudar o negócio da empresa para
aplicação do programa de compliance,
é indicado abrir um canal de denúncias.
Assim, é possível ver realmente quais são
os problemas da organização, ficando mais
fácil a implementação de um programa de
integridade eficaz.
O canal de denúncias sempre deve ser
anônimo e direcionado a um e-mail, número
de telefone ou, também bastante eficaz,
urnas no banheiro. Destacamos a eficiência
deste último, pois o colaborador da empresa
estará em um ambiente da sua rotina de

COMPLIANCE: O QUE É E COMO IMPLEMENTAR NA SUA EMPRESA

trabalho. Assim, pode escrever seu bilhete na
cabine ou já vir com ele guardado no bolso
e, quando estiver sozinho, coloca dentro da
urna. Acreditamos que este método traz
segurança e tranquilidade ao funcionário que
está reportando qualquer tipo de denúncia à
empresa.
Traçado o perfil da empresa e seus problemas,
começa-se a montar os Códigos de Conduta e
de Ética. Lembrando que são dois, um diferente
do outro.

Código de Ética
O Código de Ética é uma ferramenta de
realização da visão e missão da empresa, que
orienta as ações e explicita a postura social a
todos com quem mantém relações.

Código de Conduta
Por outro lado, o Código de Conduta tem
por missão “estabelecer os princípios éticos
e normas de conduta que devem orientar
as relações internas e externas de todos os
integrantes de uma organização, independente
das suas atribuições e responsabilidades”.
Na verdade, o ideal é que se criem normas
que se revalidem a cada 30 dias, senão ficam
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extintas automaticamente, com o objetivo de
que a empresa não crie normas que não sejam
seguidas, uma vez que não fazem parte da
realidade vivida naquele momento.
Indicamos o livro A Compliance & Ethics
Program on a Dollar a Day: How Small
Companies Can Have Effective Programs de
Joseph E. Murphy, que ensina sobre a aplicação
de um programa de compliance, mas ele ainda
não foi traduzido para o português.

Como comprovar o compliance?
Todavia, questiona-se: como uma empresa
comprova seu programa de compliance? Afinal,
de nada adiantaria investimento nesse tipo de
programa, quando necessário, se a organização
não conseguir cumprir sua atuação.
Respondemos que a empresa comprova seu
programa de compliance através de Planos
de Ação, ou seja, sistemas de auditorias
internas, criação de denúncia, treinamentos
de funcionários sobre o Código de Conduta
da empresa, newsletter, aplicação de sanções
em caso de irregularidades. Dessa forma,
demonstra-se que o compliance é confiável
e efetivo e reforça-se que este deve ser
aplicável a todos os empregados, inclusive
sócios e dirigentes.

Fonte 1: Indicadores Ethos de Responsabilidade Social Empresarial – Versão 2000, p. 13.
Fonte 2: Texto retirado do código de conduta da Braskem e adaptado pela agência It.com

Trabalhista
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Due Diligence, Red Flag e Acordo de
Leniência
No mais, quem atua ou quer atuar dentro da área
de compliance deve conhecer algumas palavras
bem famosas neste meio, que são Due Diligence,
Red Flag e Acordo de Leniência. O Due Diligence
é investigar a empresa terceirizada antes de
contratá-la. Já a Red Flag, como o próprio nome
diz, seria o fato de algo ter chamado a atenção
da empresa, algo que gerou alguma dúvida ou
incoerência, merecendo um alerta.
O Acordo de Leniência é firmado entre a
pessoa jurídica que cometeu ato ilícito contra a
administração pública, nacional ou estrangeira,
mas que se dispõe a auxiliar nas investigações
que levem à captura de outros envolvidos no
crime em troca de benefícios para sua pena.

O que fazer se a empresa cometer
um erro?
É comum surgir a seguinte dúvida: se a empresa
cometer um erro, como deverá proceder? Ela
deve reportar o erro em sua completude? Quais
problemas ela deve reportar e deve a empresa
reportá-los imediatamente? O ideal é que todos
os problemas sejam reportados regularmente
para que as autoridades passem a confiar no seu
negócio.

COMPLIANCE: O QUE É E COMO IMPLEMENTAR NA SUA EMPRESA

De fato, isso demonstra uma boa-fé e uma
transparência por parte da empresa aos órgãos
reguladores. Sempre é bom lembrar que a demora
para o reporte faz com que a empresa perca o
benefício de “Primeiro na Porta”.
Inúmeras são as dúvidas sobre a implementação
de um programa de compliance de sucesso. Isso
porque muito se fala sobre compliance, mas quase
nada sobre sua implementação. Assim, esperamos
ter, de alguma forma, contribuído para que as
empresas consigam visualizar os passos mais
importantes da sua implementação e possam
aplicar com sucesso à sua realidade de trabalho.

Entenda o surgimento do compliance
O compliance já dava seus sinais em 23 de
dezembro de 1913, quando foi aprovada pelo 63º
Congresso dos Estados Unidos e sancionada pelo
presidente Woodrow Wilson a Federal Reserve
ACT, que criou o sistema bancário central dos
Estados Unidos.
Já em 1974, conhecido como um dos maiores
escândalos de toda a história política dos Estados
Unidos, o Caso Watergate deu origem à FCPA
(Foreign Corrupt Pratices Act) e à renúncia do
presidente Richard Nixon. O Caso Waltergate
se iniciou em 1972, quando um grupo de 5
homens arrombou o Comitê Nacional do Partido
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Democrata localizado no edifício Watergate,
em Washington. Tendo sido identificados como
apoiadores do Partido Republicano, pretendiam
instalar escutas eletrônicas no local para obterem
informações importantes de seus adversários. Era
um ano de eleição presidencial e esta manobra
poderia influir no resultado.
No começo do ano seguinte, porém, com a prisão
e o julgamento dos envolvidos, tudo parecia estar
resolvido até que um dos acusados reportou ao
juiz responsável pelo caso que o governo conduzia
uma grande operação para abafar o escândalo e
as coisas tomaram uma proporção ainda maior,
acabando na renúncia do presidente Richard Nixon.
A partir desse episódio, a opinião pública norteamericana abandonou o antigo olhar de reverência
e distinção reservado ao presidente e entendeu
que os deslizes dessa importante figura pública
não poderiam se colocar acima das leis que
organizavam a vida política dos Estados Unidos.
Assim, em 1977 foi promulgada a primeira lei
anticorrupção americana, a FCPA (Foreign Corrupt
Pratices Act). Com ela, uma das previsões foi tornar
ilegal o pagamento a funcionários públicos no
exterior para ajudar a obter ou manter negócios.
Neste sentido, salientamos que a FCPA não dá os
requisitos para implementação de um programa
de compliance; ela apenas direciona as causas de
excludentes de responsabilidade.

No Reino Unido
Já no Reino Unido, há a lei internacional UK Bribery
Act, criada em 2010 para declarar crime a ação de
dar ou receber propina, sendo mais rígida e ampla
que a FCPA. Enquanto a FCPA se aplica apenas a
práticas de corrupção pública, a UK Bribery Act já se
aplica a práticas de corrupção pública e privada.

No Brasil
É importante mencionar que, no Brasil, a corrupção
já era crime antes mesmo da promulgação da
lei anticorrupção, pois era prevista no nosso
Código Penal. Nossa lei anticorrupção é a de nº
12.846/2013, que se baseou na FCPA e também
se aplica apenas à corrupção pública para atos
cometidos no Brasil ou no exterior. Em 2015, veio
o Decreto 8.420 com a finalidade de corrigir alguns
erros contidos na redação inicial da lei.
Indicamos um ótimo filme para demonstrar a
história sobre o nascimento do compliance: “Enron:
Os Mais Espertos da Sala” conta a história de um
escândalo contábil que levou uma empresa norteamericana à falência em 2001.

SHIMENE BOLOGNA
Shimene.bologna@limajr.com.br

Trabalhista
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A COVID-19 E OS CONTRATOS EM P RESAR I AI S: R EV I SÁ-LO S O U R ESC I NDI-LO S É O M E L H O R C A M I N H O ?

Não há dúvidas de que a humanidade está,
neste momento, atravessando uma situação
dramática em razão do rápido (e quase
incontrolável) contágio das pessoas pela
COVID-19. É certo também que todo esse
transtorno não ficará limitado a danos à saúde
da população, mas afetará de forma relevante a
atividade econômica.
Diante desse cenário, muitos empresários, além
da óbvia e necessária preocupação com a saúde,
passaram a se questionar como conseguirão
honrar os compromissos assumidos antes desta

Contencioso cível e comercial

crise mundial, considerando que está claro que
o coronavírus está deteriorando as relações
existentes não entre bancos ou entre grandes
operadores do mundo financeiro, mas entre
bens e pessoas, o que decerto comprometerá a
economia mundial.
A desaceleração da economia global
atingirá, inevitavelmente, a todos Contudo,
os empresários estão e permanecerão no
epicentro dos efeitos da crise, visto que, com
a atividade econômica abalada, inúmeros
contratos pactuados por certo não poderão ser
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cumpridos integralmente, não por incapacidade
gerencial, mas por razões óbvias. A partir disso,
é inevitável questionar: os contratos firmados
nos tempos em que a COVID-19 sequer existia
poderão ser revisados ou rescindidos? Os
contratantes estarão compelidos a cumprir
rigorosamente as obrigações assumidas, já que
não podiam prever um acontecimento dessa
magnitude?
O Código Civil brasileiro possui alguns
institutos capazes de viabilizar demanda judicial
visando a atenuação dos impactos de fatos

A COVID-19 E OS CONTRATOS EMPRESARIAIS: REVISÁ-LOS OU RESCINDI-LOS É O MELHOR CAMINHO?

supervenientes imprevisíveis, como a COVID-19,
nas relações privadas. São eles: onerosidade
excessiva e teoria da imprevisão.
Em regra, as cláusulas contratuais
(especialmente nos contratos empresariais)
livremente pactuadas vinculam as partes
contratantes, com base nos princípios
da autonomia da vontade e pacta sunt
servanda (“acordos devem ser mantidos”). Ou
seja, a regra é: assumido um compromisso, ele
deve ser cumprido.
Inspirados no princípio romano rebus sic
stantibus, o legislador brasileiro estabeleceu no
Código Civil, nos artigos 317 e 478, a possibilidade
de revisão ou resolução dos contratos com
base na onerosidade excessiva ou teoria da
imprevisão. Apesar de existir debate acadêmico
a respeito das peculiaridades trazidas por cada
um desses artigos, essa abordagem não se
mostra relevante neste momento.
Segundo a teoria da imprevisão, quando ocorre
determinado evento (superveniente à formalização
do contrato) extraordinário e imprevisível, como a
pandemia causada pela COVID-19, capaz de causar
a excessiva onerosidade a uma das partes em
benefício da outra, o contrato entre elas pactuado
poderá ser revisado, a fim de reequilibrar as
prestações e manter o vínculo, ou rescindido.
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Contudo, é necessário ressaltar que tal revisão/
resolução, depende do preenchimento de
requisitos específicos, sendo necessário: (i)
vigência de contrato de execução continuada,
no qual há um intervalo de tempo razoável
entre a sua celebração e a completa execução
(não podem ser contratos de execução
instantânea); (ii) condição externa configurada
pela superveniência de fato extraordinário e
imprevisível, pois é necessário que as partes,
quando celebraram o contrato, não pudessem
ter previsto este evento anormal; (iii) que tenha
operado a mutação do ambiente objetivo de tal
forma que o cumprimento do contrato implique
por si só o enriquecimento de um contratante e
empobrecimento de outro.

outro para o efetivo cumprimento do pacto,
como o envio das mercadorias no prazo e
quantidade contratados, em razão de problemas
logísticos e de produção causados pela
COVID-19, que demandaria a remessa de menor
quantidade e por via aérea (bem mais custosa).

Por exemplo, imagine que determinado
fabricante tenha se comprometido a entregar
quantidade vultosa de produtos específicos,
mensalmente, pelo período de um ano, para
determinada rede de supermercados, sob pena
de aplicação de considerável multa diária em
caso de atraso.

Assim, é fundamental ter em mente que a teoria
da imprevisão versa acerca da possibilidade de
revisão contratual visando o reestabelecimento do
equilíbrio econômico-financeiro, em decorrência
da superveniência de fatos que possam onerar
demais o contrato para uma das partes.

Para que fosse possível buscar a revisão
do hipotético contrato, seria necessário,
portanto, demonstrar de forma contundente
o preenchimento dos requisitos acima
elencados, especialmente o empobrecimento
de um contratante e o enriquecimento do
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A rigidez imposta no que tange o cumprimento
dos requisitos para que seja viável a revisão
dos contratos (ou sua resolução, em casos
extremos) não é um mero formalismo, mas uma
forma de evitar que institutos tão relevantes
para a manutenção do equilíbrio contratual
sejam utilizados de maneira apequenada,
por vezes travestindo a má-fé de alguns
contratantes.

Além disso, é necessário pontuar que são
inafastáveis os princípios norteadores do direito
contratual, notadamente o da boa-fé objetiva
e função social dos contratos, que impõem
às partes o dever de agir de forma refletida,
respeitando seus interesses legítimos, suas
expectativas razoáveis, seus direitos, agindo

A COVID-19 E OS CONTRATOS EMPRESARIAIS: REVISÁ-LOS OU RESCINDI-LOS É O MELHOR CAMINHO?

com lealdade, sem abuso, sem obstrução e sem
causar lesão ou desvantagem excessiva ao outro.
Sendo assim, é fundamental ressaltar que as
medidas apresentadas de revisão e resolução
por onerosidade excessiva, com base na
teoria da imprevisão, são absolutamente
extraordinárias e só devem ser aplicadas em
casos pontuais nos quais esteja demonstrado
o preenchimento dos requisitos autorizadores,
sob pena de estremecer ainda mais a economia
e a segurança jurídica.
Ademais, é claro que sendo necessário, deve
ser priorizada a possibilidade de revisão dos
contratos como forma de adaptá-los às novas
condições de adimplemento. Isso porque, da
mesma forma que não é justo que o devedor seja
excessivamente onerado por acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis, também não
é justo que o credor seja privado dos ganhos
razoáveis que receberia. Apenas em situações
absolutamente críticas, que não comportem o
ajustamento dos pactos, medida mais extrema
deve ser adotada, como a rescisão dos contratos.

desta forma, os tribunais devem sempre estar
atentos e prontos para analisar as peculiaridades
do caso concreto com bom senso, pois essas
“válvulas de escape” jamais devem ser utilizadas
como uma “ferramenta” para proteger o mau
devedor, mas devem ser aplicadas para garantir
a saúde financeira dos contratantes e evitar
sua derrocada. E sem prejuízo do exposto, a
dificuldade imposta pela COVID-19 impõe mais
ainda a todos os contratantes o dever de agir
pautados pela boa-fé objetiva e subjetiva,
priorizando, nos moldes do que preconiza o
Código de Processo Civil, a conciliação.
Em tempos de tantas incertezas, medida mais
que prudente é agir de forma consciente, abrindo
espaço para a solução amigável dos conflitos
com renegociações de pactos vigentes que
podem abranger desde a exclusão de encargos
moratórios como o diferimento de prazos para
adimplemento de obrigações, parcelamentos,
entre outros. Tudo para que seja possível, ao final,
mitigar prejuízos para as partes e manter, dentro
do possível, a atividade econômica.

Fonte 3: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá
o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.
Fonte 4: Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem
para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretá-la retroagirão à data da citação.
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E FE ITOS DA PA N D E M I A : TRI B U N A L
D E J US TI Ç A CRI A PROJ E TO - PI LOTO
PA R A CO N CI LI A R E M E D I A R D I S PUTA S
E M PRE SA RI A I S

Além de afetar a saúde de milhares de pessoas
no Brasil, os efeitos da pandemia da COVID-19
também trouxeram o caos para a economia.
Dessa forma, empreendedores, trabalhadores,
indústrias e relações societárias também
foram afetados e ainda não se sabe a dimensão
dos negócios atingidos ou seus respectivos
impactos.
Logo, vislumbrando evitar o aumento de
demandas judiciais, o Tribunal de Justiça de
São Paulo se antecipou e criou, através do
Provimento CG Nº 11/2020, um procedimento
célere, menos custoso, mais justo e vantajoso
às partes envolvidas em litígios decorrentes dos
efeitos da COVID-19.
O objetivo do provimento é criar um
projeto-piloto de conciliação e mediação
pré-processuais para disputas empresariais
decorrentes dos efeitos da pandemia, como a
possibilidade ou não de revisão de contratos
firmados antes do surgimento da crise em razão
da doença.

FOTO: S H U T T E R STO C K
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A quem se destina e quem pode
pleitear?
O projeto é destinado a empresários e
sociedades empresariais, nos termos do
artigo 966 do Código Civil, e a demais agentes
econômicos, desde que envolvidos em negócios
jurídicos relacionados a produção e circulação
de bens e serviços.

Como será realizado o
procedimento?
A parte interessada deve enviar requerimento
via e-mail institucional, contendo:
• Pedido e causa de pedir relacionada às
consequências da pandemia, ainda observada
a competência das Varas Empresariais e de
Conflitos de Arbitragem da Capital do Estado de
São Paulo;
• Qualificação completa das partes, documentos
pessoais e/ou atos constitutivos atualizados
da parte autora, e-mails de contato e demais
documentos essenciais ao conhecimento da
demanda.
Portanto, recebido o pedido, uma audiência de
conciliação será designada no prazo de 7 dias a
partir do protocolo. Se infrutífera a conciliação,
o caso será encaminhado a um mediador,
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devidamente cadastrado e habilitado, que
poderá ser escolhido pelas partes ou designado
pelo juiz, caso não haja um consenso entre elas.

Como essa audiência de conciliação
será realizada?
A audiência de conciliação será realizada
por meio do sistema Microsoft Teams,
disponibilizado pelo TJSP. Após a realização da
audiência, será lavrada a ata e o acordo será
homologado pelo juiz, constituindo-se um título
executivo judicial.
Além disso, o projeto-piloto funcionará até
120 dias após o encerramento do sistema
remoto de trabalho no TJSP. No entanto, pode
ser prorrogado mediante análise prévia da
necessidade pela Corregedoria Geral.

Quais são os benefícios?
Por fim, a conciliação e mediação préprocessuais buscam a resolução justa e
antecipada das disputas envolvendo contratos
empresariais e demandas societárias. Assim,
evita os efeitos nefastos da judicialização em
massa e surge como meios de autocomposição
complementares aos já existentes (sistema
“multiportas”).
Fonte 5: Art. 966: considera-se empresário quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou
de serviços.
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W EB I NAR : O RI E N TAÇÕ E S J U RÍ D I C AS PA RA
TO M ADA DE D EC I SÃO E M TE M P O S D E PA N D E M I A

Em 05/05, o LJD participou da live sobre “Implicações Jurídicas
da COVID-19 no setor de Turismo”, organizada pela HIP Hotels. Na
oportunidade o escritório foi representado por Vanessa Domene, sóciadiretora do LJD; Giselle Silva, especialista em Relações de Consumo e
Karina Gonzaga, especialista em Relações de Trabalho.

Em um Webinar realizado pela Share RH em parceria com o LJD,
no dia 02/07 os profissionais do LJD Karina Gonzaga e Leandro
Netto, especialistas em Relações de Trabalho e em Direito Digital,
respectivamente, falaram sobre as orientações jurídicas para tomada de
decisão em tempos de pandemia causado pela COVID-19.

Durante o evento digital, foram discutidas as perspectivas e os possíveis
enfrentamentos durante e pós-pandemia para o setor de turismo.
Confira o conteúdo completo:

O webinar tratou de questões voltadas para Relações de Trabalho
e Direito Digital para Gestores de RH, Empresários, entre outros
participantes.

SAIBA MAIS

ASSI STA AGOR A

FOTO: SHUTTERSTOC K
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L I VE: GAMES X TRIBUTOS

No dia 26/05, o LJD teve a oportunidade de
participar de um evento digital organizado pela
Channel 360. O webinar contou com a presença
do sócio Halim Abud Neto, especialista em
Relações Governamentais do LJD, e de Mariano
Gordinho, presidente executivo da Abradisti
(Associação Brasileira da Distribuição de
Tecnologia da Informação).
O tema central, “Games e Tributos”, teve como
base a decisão da Justiça Federal de São Paulo,
que foi favorável a ação judicial para reduzir carga
tributária sobre importação das placas de vídeo
GPUs, componente fundamental para gamers e
agências especializadas em design gráfico.

ASSISTA AQU I

FOTO: SHUTTERSTOCK

14

50

