
Quebras de contrato por 
Coronavírus: por que 
devemos ter cautela?

O novo Coronavirus 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 mun-
dial. De acordo com um 
levantamento da empresa 
de seguros Allianz Euler 
Hermes, do grupo Allianz, 
o prejuízo no comércio 
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 im-
pacto de epidemias globais, 
como a gripe suína (H1N1), 
a Sars (síndrome respiratória 
aguda) e a Mers (síndrome 
respiratória do Oriente Mé-
dio), que também deixaram 
prejuízos bilionários. Com 
o fechamento de portos e 
medidas restritivas de circu-
lação em diversos países, os 
prazos de entregas em todo o 
mundo estão deixando de ser 
cumpridos. Isso é prejudicial 
para importadores e expor-
tadores, que se veem diante 
de um cenário econômico 
caótico e imprevisível. 

Mas como é possível evitar 
os prejuízos diante de imi-
nentes quebras de contra-
to? 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, 
irão orientar as empresas so-
bre as consequências de um 
possível descumprimento de 
prazos e impossibilidade de 
entregas. 

Contratos entre empre-
sas nacionais obedecem às 
leis do país, obviamente, e 
caso não possuam cláusulas 
semelhantes, prevendo pos-
síveis imprevistos, podem ser 
revistos para que atenda às 
expectativas de todas as par-
tes envolvidas. Nesses dois 
níveis, em casos de impossi-

bilidade de cumprimento das 
obrigações, pode-se alegar 
caso fortuito ou de força 
maior. Com esse mecanismo, 
exclui-se a responsabilidade 
de cumprir contrato, por 
entender que existe um fator 
externo, imprevisível e que 
está além do controle dos 
empresários.

Sem dúvidas, descumpri-
mentos de contrato 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. 
Apesar do recente aumento 
no número de casos, o Brasil 
não vive uma situação de 
calamidade como vista em 
outros países, com restrição 
de circulação, por exemplo. 

Apesar da alegação de caso 
fortuito e força maior serem 
previstos por lei, se muitas 
empresas descumprirem 
contratos alegando o Coro-
navírus como motivo, sem 
que os órgãos de saúde na-
cionais tenham comprovado 
o agravamento da pandemia, 
os juízes podem entender 
que o vírus não é motivo su-
ficiente para a paralisação da 
operação e, inclusive, multar 
as empresas se perceber que 
estão agindo de má fé ou 
mesmo por excesso de zelo 
sem que fosse efetivamente 
necessário. 

Outro ponto importante 
é que a pandemia do novo 
Coronavírus era um evento 
imprevisto 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. 
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D - Setor Bancário
Para amenizar os efeitos negativos do Coronavírus no emprego e na renda, 
no atendimento aos clientes bancários e na rotina dos funcionários do setor, 
a Febraban e seus bancos associados anunciaram orientações e medidas 
para colaborar nos esforços em todo o país para conter a disseminação 
da  pandemia. As agências permanecem abertas, com atendimento aos 
clientes. Terão prioridade os públicos mais vulneráveis, como o de apo-
sentados e pensionistas. Algumas agências bancárias já abrem mais cedo 
para atendimento aos aposentados, o que será reforçado, neste momento.

E - Fechamento do Comércio 
A Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas comunicou em nota oficial 
sua defesa do fechamento total de todo e qualquer tipo de comércio em 
território brasileiro, com exceção, dos serviços básicos, como supermer-
cados  e farmácias, que devem funcionar com regras de utilização para 
que se evitem aglomerações. O comunicado acontece em meio a pande-
mia do Coronavírus, em quarentena. Estima-se que o setor do comércio 
e serviços seja impactado negativamente em mais de R$100 bilhões nos 
próximos meses. Por esse mapa geral do comércio, e por outro lado, as 
lojas online e serviços delivery crescem para manter a população em casa.

F - Cursos Gratuitos
Com o avanço do novo Coronavírus no Brasil, muitas pessoas já estão optan-
do por ficar em casa o que é uma ótima oportunidade para a retomada dos 
estudos. A Kultivi, plataforma de ensino online 100% gratuito, já conta com 
mais de 460 mil alunos cadastrados e oferece uma gama completa de cursos, 
como Inglês, Francês, Italiano, Espanhol, preparatório para ENEM, Exame 
da OAB e Concursos Públicos, além de cursos de Negócios e Revalida (Medi-
cina). Após um breve cadastro, o usuário pode realizar sua matrícula e iniciar 
imediatamente os estudos. Outras informações em: (https://www.kultivi.com/).

G - Tributos do Simples
O pagamento dos tributos federais do Simples Nacional foi prorro-
gado. Desta forma, o acerto referente aos meses de março, abril e 

A - Trabalho Remoto
A Diretoria Executiva do Serpro determinou que todas as unidades 
da empresa adotem o trabalho remoto, suspendendo os atendimentos 
presenciais que não tenham natureza essencial. A medida foi ado-
tada com a finalidade de contribuir, de forma mais enérgica, para o 
cumprimento das medida de sanitárias de prevenção recomendadas 
pelo Ministério da Saúde. Segundo o presidente do Serpro, Caio Mario 
Paes de Andrade, a iniciativa tem por fim prevenir a disseminação do 
Coronavírus e proteger os empregados, contribuindo com o Governo 
Federal nos esforços para o enfrentamento da emergência de saúde 
pública no combate à pandemia.

B - Consultoria Gratuita 
Até o próximo dia 31, o consultor Marco Piquini, da Piquini Co-
municação Estratégica, abrirá espaço em sua agenda e oferecerá 
consultoria gratuita a pequenas e médias empresas que estejam com 
dificuldade de articular sua comunicação com empregados, clientes 
e fornecedores nesse momento de crise causada pela pandemia do 
Coronavírus no Brasil. Cada consultoria terá duração de uma (1) 
hora, será on-line, e as empresas interessadas devem enviar um e-
-mail para (comunicacao@piquini.com.br), para agendar horário. As 
vagas são limitadas.

C - Títulos Agrícolas
Pensando em como contribuir para a continuidade das operações de 
financiamento ao produtor rural, e garantir que os insumos cheguem 
ao campo na época correta, a agtech Bart Digital disponibiliza ao se-
tor a versão beta da plataforma Ativus, uma ferramenta tecnológica 
construída para emitir títulos agrícolas eletrônicos, realizar assinatura 
digital, e ainda, enviar para registro, tudo de forma digital. Na prática, 
qualquer pessoa ou entidade interessada pode usufruir do sistema 
Ativus, no entanto, neste momento, a startup priorizará solicitações de 
produtores rurais, cooperativas e distribuidores de insumos, que têm 
um ciclo de formalização de garantias anterior às indústrias. Saiba mais: 
(www.bartdigital.com.br). 

maio ficou postergado para outubro, novembro e dezembro. Essa 
é uma das iniciativas do Ministério da Economia, feita com a co-
laboração do Sebrae. A prorrogação vai beneficiar 4,9 milhões de 
empresas optantes pelo Simples Nacional, bem como 9,8 milhões 
de Microempreendedores Individuais, num volume total aproxima-
do de R$ 23 bilhões. É uma medida fundamental para garantir o 
funcionamento dos pequenos negócios e manter os empregos nas 
suas unidades em todo o país.

H - Combate ao Coronavírus 
A Fapesp está lançando duas chamadas de propostas no valor de R$ 30 
milhões para direcionar iniciativas de pesquisa ao combate da COVID-19 
e estimular micro e pequenas empresas a desenvolver projetos que re-
sultem em inovações tecnológicas voltadas ao diagnóstico e tratamento 
dos doentes. Os projetos de pesquisa devem ter duração de 24 meses 
e o valor máximo de cada proposta será de R$ 200 mil. O prazo para 
submissão de projetos vai até 22 de junho. Os editais emergenciais se 
destinam a financiar o desenvolvimento de boas ideias para o combate 
à epidemia. Mais informações: (http://fapesp.br/14082).

I - Clínicas e Pethops
Nascendo do desejo de facilitar a vida de todos os donos de bichinho e 
descomplicar a jornada pet, o aplicativo My Pet My Life se configura como 
uma importante solução para dois públicos específicos: os proprietários 
de clínicas e pethops, que precisam manter a vida de seus negócios, 
bem como prestar serviços aos donos de animais de estimação. De fun-
cionalidade intuitiva, o aplicativo reúne contatos e principais serviços 
de petshops e clínicas veterinárias em um total de 12 mil empresas do 
ramo, que podem ser pesquisadas por região. É possível encontrar um 
estabelecimento próximo de sua residência, que ofereça serviço de en-
trega em domicílio, por exemplo. Saiba mais: (www.mypetmylife.com.br).

J - Bloqueio em Rodovias 
Decisão assinada pelo presidente do TJ-SP, desembargador Geraldo 
Francisco Pinheiro Franco, suspendeu as medidas liminares que impu-
nham bloqueios parciais nas rodovias que dão acesso às principais cida-
des do Litoral Norte e Sul, entre elas a Rio-Santos, Tamoios e Oswaldo 
Cruz. A decisão acolheu a tese apresentada pela Procuradoria Geral 
do Estado (PGE), reconhecendo que as medidas liminares configuram 
evidente lesão à ordem pública, na medida em que “ obstaculizam ou 
dificultam o adequado exercício das funções típicas da Administração 
pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução 
coordenada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados 
pela COVID-19".

UNIÃO INDUSTRIAL E MERCANTIL BRASILEIRA S.A. CNPJ/
MF. nº 61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação 
- Assembleia Geral Ordinária a ser Realizada em 16.04.20 - 
Ficam convocados os senhores acionistas da União Industrial 
e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral 
ordinária, no dia 16 de abril de 2020, às 10:00hs, na sede social 
na Avenida  Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para 
discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:- 1.- Relató-
rio 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 Ar-
tigo  133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2020. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Não é o momento de cancelar as atividades e realizar demissões, 
mas tentar se adaptar à nova realidade.

B
en

 N
el

m
s/

B
lo

om
be

rg
/re

pr
od

uç
ão

Após alta do mês de 
fevereiro, o Índice de 
Confiança do Consu-

midor (ICC) sofreu queda de 
5,5%, – 124,6 pontos em mar-
ço ante os 131,8 de fevereiro. 
Já o Índice de Consumo das 
Famílias (ICF) se manteve 
praticamente estável, leve 
retração de 0,6%.

De acordo com a Federa-
ção, o faturamento do co-
mércio será drasticamente 
abalado com as restrições 
de circulação e fechamen-
tos dos estabelecimentos 
para atendimento presen-
cial, por isso aconselha os 
empresários a buscarem 
alternativas como vendas 
online, por aplicativos e de-
livery. Também sugere que 
recebam os pagamentos por 
meio online como PicPay, 

O Índice de Confiança do 
Empresário do Comércio 
(ICEC) de março revela que 
os impactos da pandemia 
do novo Coronavírus come-
çaram a ser sentidos pelo 
varejo brasileiro. O índice 
atingiu 128,4 pontos, maior 
patamar desde dezembro 
de 2012 (129 pontos), mas 
com queda de 0,2% em 
relação a fevereiro, inter-
rompendo quatro meses 
consecutivos de alta. 

A pesquisa foi divulgada 
pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC).

A economista da CNC res-
ponsável pela pesquisa, Izis 
Ferreira, disse que a coleta 
dos dados aconteceu entre 
20 de fevereiro e 5 de mar-
ço, portanto uma semana 
antes de as medidas mais 
drásticas de isolamento 
para evitar maior dissemi-
nação do novo Coronavírus 
serem adotadas no Brasil, o 

Índice de Confiança começou a cair mesmo antes de isolamentos.
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Expectativa 
de Inflação 
recua e atinge 
valor mínimo 
histórico

A expectativa de inflação 
dos consumidores brasi-
leiros para os próximos 
12 meses cedeu 0,2 ponto 
percentual em março, para 
4,8%, retornando ao valor 
mínimo histórico apresenta-
do em novembro e dezem-
bro de 2019. Em relação ao 
mesmo mês do ano anterior, 
houve redução de 0,3 ponto 
percentual. 

"Após dois meses em 5,0%, 
a expectativa mediana de 
inflação dos consumidores 
retorna ao menor valor da 
série histórica, sugerindo 
que o aumento devido ao 
choque dos preços das pro-
teínas, tenha se dissipado, 
principalmente nas duas 
faixas de renda mais baixas. 

Para os próximos meses, 
o cenário de incerteza 
causado pela epidemia de 
Covid-19 pode levar os 
consumidores a reverem 
suas expectativas, mas a 
tendência é que essa revisão 
seja para baixo, dado que 
as novas projeções para 
o Ipca têm sido cada vez 
menores", afirma Renata de 
Mello Franco, economista 
da FGV IBRE. 

Confiança e intenção de consumir 
das famílias caiu em março

O início da pandemia do Coronavírus no Brasil foi sentido pelo mercado financeiro e a população 
também recua na intenção de compras nas primeiras semanas desse mês, antes mesmo do fechamento 
do comércio na cidade de São Paulo

dívidas com as instituições 
financeiras, sendo que as 
principais já se mostraram 
dispostas a prorrogar por 60 
dias os pagamentos de pres-
tações a vencer, exceto para 
cartão de crédito e cheque 
especial.

É o momento de refazer 
cálculos, listar custos de 
aluguel, energia, gás, má-
quinas, funcionários, servi-
ços contratados, contador, 
entre outros. Confirme se 
terá dinheiro em caixa para 
manutenção do negócio nos 
próximos três meses, em 
caso negativo procure cré-
dito por meio do Desenvolve 
SP ou o Banco do Povo, com 
juros menores do que os 
praticados pelas instituições 
financeiras tradicionais (AI/
Fecomercio).

mercado Pago, AME, por 
exemplo, para que não haja 
a necessidade de levar a 
maquininha de cartão. 

Para a Federação, não é 

o momento de cancelar as 
atividades e realizar demis-
sões, mas tentar se adaptar 
à nova realidade. Por isso, 
recomenda renegociação de 

Efeitos do Coronavírus começam a 
ser sentidos pelo comércio, diz CNC

que ocorreu entre 9 e 13 de 
março. O período foi marca-
do pela primeira queda signi-
ficativa da Bolsa de Valores, 
no dia 12. “O temor começou 
a se intensificar”, apontou 
Izis. Foram consultados 18 
mil empresários do comércio 
de todos os estados, mais o 
Distrito Federal.

A queda do ICEC na passa-
gem de fevereiro para março 
é explicada, principalmente, 
por uma retração no índice 
de expectativas. “Isso sig-

nifica que já no período 
de referência da pesquisa, 
pelo canal das expecta-
tivas, os comerciantes já 
estavam esperando uma 
piora da economia do setor 
do comércio e da empresa 
nos próximos meses”. Se-
gundo Izis, pelo canal das 
expectativas, já houve uma 
antecipação da queda na 
confiança do empresário 
do comércio. “Que é o que 
a gente deve ver nos pró-
ximos meses” (ABr).

Negócios
Empresas 

&

Tel: 3043-4171

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confiança, 

ou ligue para

www.netjen.com.br

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 D
0D

A-
73

27
-C

F5
0-

E1
97

.


