
Coronavírus pode gerar 
quebras de contrato: por 
que devemos ter cautela?

O novo Coronavírus já 
é uma pandemia. Além 
do impacto humano, que 
é, sem dúvida, o mais 
sensível e preocupante, 
esse vírus também 
vem surtindo impactos 
altamente negativos para 
toda a economia mundial

De acordo com um le-
vantamento da empre-
sa de seguros Allianz 

Euler Hermes, do grupo 
Allianz, o prejuízo no comér-
cio global de bens e serviços 
pode chegar a 320 bilhões 
de dólares por trimestre. 
Somente com exportações, 
as perdas devem somar 161 
bilhões de dólares. Segundo 
o LearnBonds, site econômi-
co norte-americano, o novo 
coronavírus já é a epidemia 
mais cara do mundo. 

Mas esta não é a primeira vez 
que a economia vive o impacto 
de epidemias globais, como 
a gripe suína (H1N1), a Sars 
(síndrome respiratória aguda) 
e a Mers (síndrome respira-
tória do Oriente Médio), que 
também deixaram prejuízos 
bilionários. Com o fechamento 
de portos e medidas restritivas 
de circulação em diversos paí-
ses, os prazos de entregas em 
todo o mundo estão deixando 
de ser cumpridos. 

Isso é prejudicial para im-
portadores e exportadores, 
que se veem diante de um 
cenário econômico caótico 
e imprevisível. Mas como é 
possível evitar os prejuízos 
diante de iminentes quebras 
de contrato?

Podemos pensar nessa 
discussão em três níveis de 
contrato. Geralmente, os 
acordos entre empresas na-
cionais e internacionais são 
atrelados a cláusulas securi-
tárias. Isso, além do direito 
internacional, que determina 
uma série de regras relativas 
ao transporte de produtos, irá 
orientar as empresas sobre as 
consequências de um possível 
descumprimento de prazos e 
impossibilidade de entregas. 

Contratos entre empresas 
nacionais obedecem às leis 
do país, obviamente, e caso 
não possuam cláusulas seme-
lhantes, prevendo possíveis 
imprevistos, podem ser revis-
tos para que atendam às ex-
pectativas de todas as partes 
envolvidas. Nesses dois níveis, 
em casos de impossibilidade 

de cumprimento das obri-
gações, pode-se alegar caso 
fortuito ou de força maior. 

Com esse mecanismo, ex-
clui-se a responsabilidade 
de cumprir contrato, por 
entender que existe um fator 
externo, imprevisível e que 
está além do controle dos 
empresários. Sem dúvida, 
descumprimentos de con-
trato com o consumidor são 
os que mais devem dar dor 
de cabeça para as empresas. 
O Direito entende a pessoa 
física como o elo mais frágil 
da relação contratual – e, por 
isso, age com maior zelo em 
relação a ela. 

Se algum serviço deixar 
de ser oferecido por conta 
do novo Coronavírus, não 
há dúvida de que as em-
presas deverão ressarcir o 
consumidor. De modo geral, 
o momento é de cautela. O 
recente aumento no número 
de casos no Brasil, fez com 
que as autoridades de algumas 
cidades adotassem a restrição 
de circulação, assim como foi 
feito em outros países.

Apesar da alegação de caso 
fortuito e força maior serem 
previstos por lei, se muitas 
empresas descumprirem 
contratos alegando o Corona-
vírus como motivo, sem que 
os órgãos de saúde nacionais 
tenham comprovado o agrava-
mento da pandemia, os juízes 
podem entender que o vírus 
não é motivo suficiente para 
a paralisação da operação e, 
inclusive, multar as empresas 
se perceber que estão agindo 
de má fé ou mesmo por ex-
cesso de zelo sem que fosse 
efetivamente necessário.

Outro ponto importante é 
que a pandemia do novo Co-
ronavírus era um evento im-
previsto há cerca de um mês. 
Hoje, já não cabe mais fechar 
um contrato e, depois, alegar 
que não sabia dos riscos. 

Reafirmo, a palavra da 
vez é cautela. Buscar as 
informações corretas sobre 
prevenção, evitar aglomera-
ções, e confiar que o sistema 
de saúde pública do Brasil é 
referência no combate a esse 
tipo de caso. 

Devemos zelar pela saúde 
de todos, mas agir com ra-
cionalidade para minimizar 
os impactos do novo Coro-
navírus. 

(*) - É advogado do escritório Marcos 
Martins Advogados e especialista em 
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D - Soluções na Nuvem
A Sky.One, startup especializada no desenvolvimento de platafor-
mas que automatizam e facilitam o uso da computação em nuvem, 
lança dois novos produtos voltados para o mercado de pequenas e 
médias empresas. As duas plataformas (Sky.Simple e Integra.Sky), 
integradas, possibilitam que o fornecedor de soluções ERP fidelize 
os seus próprios clientes, oferecendo soluções externas e serviços 
financeiros de forma rápida e simplificada, na nuvem. “Estamos 
transformando a experiência que hoje as empresas desenvolve-
doras de software têm, ajudando-as a oferecer soluções cada vez 
mais completas a seus clientes”, diz Ricardo Brandão, CEO da Sky.
One Solutions. 

E - Fundos da Infância
O Itaú Social abriu inscrições para um edital que destinará recursos para 
financiar projetos sociais que trabalhem pela garantia de direitos de 
crianças e adolescentes por meio da educação. As organizações sociais 
estão tendo ainda mais dificuldade em manter o atendimento, devido 
à escassez de recursos. Por isso é tão importante que a informação 
dessa possibilidade chegue às instituições e à sociedade em geral. Em 
2019 foram destinados R$ 26 milhões para 115 projetos de 20 estados. 
Conselhos Municipais dos Direitos da Criança, gestores dos Fundos, 
podem inscrever suas propostas até o dia 19 de junho. Inscrições no 
site (www.prosas.com.br).  

F - Reação à Pandemia
Preocupado com o impacto da crise econômica provocada pelo Corona-
vírus, especialmente sobre os pequenos negócios, o Sebrae lançou um 
portal de informações totalmente voltado para orientar os empreende-
dores. A iniciativa é mais uma das ações que a instituição está tomando 
para apoiar os donos de micro e pequenos negócios no desenvolvimento 
de alternativas para fazer frente à crise. Ao entrar na página, o em-
presário tem acesso livre e gratuito a orientações, exemplos de outros 
empreendedores que encontraram soluções inovadoras, dicas de como 
lidar com a atual situação, além de cursos online com conteúdo diverso 
(www.sebrae.com.br).

A - Transporte Voluntário
O mundo está em alerta e unindo esforços para controlar a pandemia 
do novo Coronavírus. E o setor logístico precisa estar mais ativo 
do que nunca, para manter o abastecimento do país e transportar 
suprimentos de saúde e higiene. Para agilizar o deslocamento de 
produtos prioritários neste momento de crise, o TruckPad, maior 
plataforma da América Latina de conexão entre cargas e caminho-
neiros autônomos, montou uma equipe com seus especialistas e a 
está colocando à disposição para ajudar na localização e contratação 
online de caminhoneiros para realizarem o transporte de produtos 
essenciais para hospitais e abrigos, por meio do portal (https://www.
transportevoluntario.com.br/).

B - Plataforma de Videoconferência 
Visando contribuir para que as organizações possam evitar viagens, 
reuniões presenciais e aglomerações, a Seal Telecom, multinacional 
brasileira de tecnologia e engenharia, está disponibilizando uma conta 
Starleaf totalmente gratuita. Será possível realizar reuniões por video-
conferência utilizando uma plataforma segura, prática e on-line. A fer-
ramenta disponibiliza sala de reunião on-line para até 20 participantes, 
número ilimitado de reuniões, compartilhamento de tela simultâneo, 
vídeo chamadas criptografadas e acesso via computadores, smartphones 
e tablets. Para acessar a ferramenta, o interessado deve se cadastrar no 
formulário (http://insights.sealtelecom.com.br/seal-telecom-ajudando-
-na-luta-contra-o-covid-19).

C - Cultura para Crianças
A Petrobras lançou uma seleção para patrocínio a projetos de artes cênicas 
dedicados a crianças até 6 anos e seus pais. A verba para esta primeira 
chamada é de R$ 3 milhões, destinados à circulação de espetáculos de 
dança, teatro e circo. O foco em crianças de zero a 6 anos se dá pela 
importância desta fase. Diversas pesquisas reforçam que é na primeira 
infância que se desenvolvem as habilidades cognitivas fundamentais que 
vão durar para toda a vida. Inscrições pelo site (www.petrobras.com.br/
cultura) até 30 de abril. Os resultados serão divulgados em junho e os 
projetos serão realizados a partir de outubro. 

G - Algoritmos Insensíveis
Após o Ibovespa acionar seis vezes o circuit breaker nos últimos pregões, 
a TradeMachine (https://trademachine.co/), fintech que automatiza 
investimentos na Bolsa desde 2017, acaba de lançar uma solução quan-
titativa guiada por inteligência artificial para proteger investidores da 
queda no mercado de ações. Com valor mínimo inicial de R$ 10 mil, o 
novo produto atua a partir de um viés racional, matemático e distante 
das especulações do mercado financeiro, sem qualquer interferência 
humana. O portfólio foi pensado com o objetivo de trazer diversificação 
aos investidores e protegê-los em momentos de intensas crises. 

H - Demanda por Notes
A Simpress, provedora de outsourcing de equipamentos e soluções, apre-
sentou 500% de aumento na procura pelo outsourcing de notebooks pelas 
empresas nos dias 16 e 17 de março, em razão do Covid-19. Os colaboradores 
que utilizam desktops nas companhias estão precisando de notes para traba-
lhar em home office. Segundo Vittorio Danesi, CEO da Simpress, “Esse vírus 
gerou um aumento enorme na demanda de outsourcing. Fechamos onze 
clientes com um total de 1000 notebooks e ainda fizemos propostas para 
mais 7 mil máquinas, em todo o Brasil. O nosso departamento comercial, 
que também está em home office, está a todo vapor”. 

I - Cursos Online Gratuitos 
Entendendo a importância do Ensino a Distância (EAD) nesses dias de 
isolamento, o Instituto Êxito de Empreendedorismo disponibiliza mais 
de trezentos cursos online em diversos segmentos. Todos gratuitos. A 
metodologia de ensino a distância se torna a forma segura de continuar 
estudando, além de contar com toda a flexibilidade em relação ao tempo 
diário de estudo. Na plataforma online (www.institutoexito.com.br), o 
usuário encontra cursos de tecnologia, marketing, saúde, exatas, huma-
nas, ensino infantil e, claro, empreendedorismo. Todos são ministrados 
por sócios fundadores do Instituto, grandes nomes do empreendedorismo 
brasileiro, que transmitem conhecimento em suas áreas.

J - Impactos Legais
O Demarest Advogados apresenta ao mercado a plataforma "COVID-19 e 
seus Impactos Legais". Criada por uma equipe multidisciplinar de sócios 
e advogados, o serviço reúne informações e os impactos legais das ações 
que vêm sendo tomadas diante da pandemia de Coronavírus. O objetivo 
é manter uma lista de assuntos de interesse para profissionais que estão 
lidando com os impactos de uma doença que tem obrigado governos 
e empresas de todo o mundo a tomar atitudes drásticas e urgentes. O 
portal informativo pode ser acessado pelo endereço (http://covid19.
demarest.com.br) e traz um material bastante diversificado, que inclui 
análises, artigos, client alerts, Q&A, notícias da mídia com participação 
de nossos sócios e convidados, entre outros. 

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-
27 - NIRE 353.0005305-2 - Convocação Assembleia Geral 
Ordinária a ser realizada em 13.04.20 - Ficam convocados os 
senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem em 
assembleia geral ordinária, no dia 13 de abril de 2020, às 10:00 
hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:- 1.- Relatório da administração, balanço e contas do 
exercício social findo em 31.12.19; 2.- Eleição da Diretoria para 
o triênio 2020/2023; 3.- Fixação dos honorários da Diretoria; 4.- 
Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos 
acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a 
que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 17 
de março de 2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor 
Presidente.

Abono salarial 
do PIS/Pasep 

Os últimos beneficiários 
do calendário 2019/2020 dos 
programas de Integração 
Social (PIS) e de Formação 
do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep) já estão 
recebendo o abono salarial. 
O prazo máximo para sacar 
os recursos é 30 de junho 
de 2020. Quem é cliente da 
Caixa Econômica Federal ou 
do Banco do Brasil recebeu os 
recursos por meio de crédito 
automático no último 17.

O pagamento do PIS para 
trabalhadores da iniciativa 
privada é feito pela Caixa, e 
do Pasep, para servidores pú-
blicos, pelo Banco do Brasil. O 
último lote do atual calendário 
foi liberado para os trabalha-
dores nascidos em maio e 
junho, no caso do PIS. Para 
os servidores, o pagamento 
foi liberado para aqueles com 
inscrição final 8 e 9. Os valores 
variam de R$ 88 a R$ 1.045, 
de acordo com a quantidade 
de dias trabalhados durante o 
ano base 2018 (ABr).

O Sindicato dos Co-
merciários SP, que 
representa 500 mil 

trabalhadores na capital, 
diante da grave situação 
provocada pela pandemia 
de Coronavírus, concorda 
que a decisão do Governo 
do Estado, em relação ao 
comércio, foi adequada pois 
trata-se de uma medida de 
proteção à vida e à saúde dos 
trabalhadores e da popula-
ção como um todo. 

A preocupação do sindi-
cato, neste período, é com 
a manutenção do emprego 
e o pagamento de salário 
dos trabalhadores e, como 
o decreto do governador 
João Doria não deixa claro 
como isso será efetivado, o 
Sindicato dos Comerciários 
entrou em contato com os 
dirigentes da área patronal 

A preocupação é com a manutenção do emprego e o pagamento 
de salário dos trabalhadores.
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Temos acompanhado de 
perto a guerra de preços do 
petróleo iniciada pela Arábia 
Saudita no dia 6 deste mês, 
após a recusa da Rússia em 
participar do corte na pro-
dução proposta pela Opep 
e aliados. De lá para cá, o 
preço do barril de petróleo 
do tipo brent caiu de US$49 
para US$25, acumulando 
queda de 49% a partir de um 
momento em que a commo-
dity já estava desvalorizada. 
Mas o que de fato chama a 
atenção é a demora da Pe-
trobras em repassar a nova 
faixa de preço. 

Com base na "teoria" de-
fendida pela companhia de 
esperar a estabilização da 
atual volatilidade, é possível 
entender a decisão da petro-
leira em segurar os preços 
e já manter por pouco mais 
de uma semana o prêmio 
de 70% sobre a gasolina e 
15% sobre o diesel, afinal, a 
demanda pelo combustível 
está caindo, os preços da 
commodity despencaram 
e o dólar já supera os R$ 5. 

No entanto, a medida 
não parece justa com o 
consumidor, que encara 

O que de fato chama a atenção é a demora da Petrobras em 
repassar a nova faixa de preço.

Comerciários querem 
garantia de emprego e salário
O sindicato terá a primeira reunião com dirigentes patronais, esperando que haja bom senso no que 
diz respeito a garantia aos trabalhadores, a manutenção dos empregos, salários e benefícios

micas de sua história e que 
poderá ser agravada caso 
os trabalhadores atingidos 
pela medida do Governo 
do Estado não recebam 
seus salários. "Milhares de 
famílias serão penalizadas 
e, por outro lado, a eco-
nomia do Estado sofrerá 
graves consequências, pois 
sem salários não vai haver 
consumo e sem consumo 
a situação vai se agravar".

Essa semana Ricardo Pa-
tah, terá a primeira reunião 
com dirigentes patronais da 
área de comércio varejista, 
onde se espera que haja bom 
senso no que diz respeito à 
garantia aos trabalhadores, 
á manutenção dos postos 
de trabalho, pagamento dos 
salários, bem como dos bene-
fícios como vale alimentação 
(AI/Mauro Ramos).

para encontrar soluções 
que deixem claro que os 
trabalhadores não serão 
penalizados nesse momento. 

Ricardo Patah, presiden-
te do sindicato, afirma que 
o País atravessa uma das 
mais graves crises econô-

A necessidade de encerrar o monopólio 
das distribuidoras da Petrobras

a todo momento o reajuste 
do preço à paridade inter-
nacional em momentos de 
valorização, mas agora que 
poderia ter um desconto, 
precisa aguardar. A situação 
deixa clara a necessidade de 
encerrar o monopólio das 
distribuidoras da Petrobras 
e incentivar a concorrência, 
que, neste momento, perde 
atratividade com um câmbio 
tão elevado. 

Até que isso aconteça, po-
rém, teremos que nos satisfa-
zer com a redução de 12% no 
preço da gasolina e 7,5% no 
diesel anunciados hoje pela 
companhia, desconto que 
ainda não chegará diretamen-

te à bomba de combustível 
e, consequentemente, ao 
bolso dos consumidores, já 
que os distribuidores ainda 
devem liquidar os estoques 
mais caros. 

Não se trata, porém, de 
uma defesa de qualquer 
intervenção do governo na 
companhia, como já foi feito 
em outros mandatos, apenas 
do destaque de um tema que 
tem passado despercebido 
neste momento de pande-
mia e um lembrete de que, 
quando existe concorrência, 
quem sai ganhando é sempre 
a população. 

(*) - É da Capital Research.
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