
Contratos, a pandemia do 
coronavírus e a importância 

da advocacia dialógica

A OMS declarou 
oficialmente o 
Covid-19, doença 
provocada pela 
nova cepa do 
coronavírus, como 
uma pandemia. Isto 
se deu em virtude do 
grande número de 
infectados em todos 
os continentes

Em razão da pan-
demia, iniciativas 
para barrar a sua 

disseminação foram ado-
tadas no mundo inteiro: 
países impondo medidas 
para limitar a circulação 
e a concentração de pes-
soas, cancelamentos de 
eventos e fechamentos 
de instituições de ensi-
no e locais públicos de 
lazer, além de mudanças 
na rotina religiosa, tal 
como a suspensão de 
peregrinações à Meca e 
a realização da primeira 
audiência geral virtual 
pelo Papa Francisco. 

São apenas alguns dos 
exemplos que vemos na 
mídia. No Brasil, o Mi-
nistério da Saúde emitiu 
recomendações de can-
celamento de eventos 
públicos, de isolamento 
domiciliar de viajantes, 
entre outras. Institui-
ções públicas e privadas 
igualmente emitem orien-
tações e comunicados 
sobre a sua nova rotina de 
trabalho e atendimento, 
na tentativa de diminuir 
a exposição da população 
ao vírus. Paulatinamente, 
as pessoas se fecham em 
casa. 

Tudo isso traz a dis-
cussão sobre os efeitos 
do Covid-19 do âmbito 
médico para o financei-
ro e o jurídico: como é 
possível cancelar a mi-
nha viagem? Qual será a 
abrangência dos efeitos 
econômicos deste cenário 
que caminha para uma 
recessão? A resposta ao 
questionamento aparenta 
simplicidade em alguns 
casos. 

No setor aéreo, por 
exemplo, algumas empre-
sas como a Latam, Azul, 
United Airlines, Air Fran-
ce e KLM flexibilizaram as 
regras de cancelamento e 
alteração de passagens, 
uma vez que pode ha-
ver restrição do país de 
origem, destino e datas 
originais do voo, deixando 
para um segundo plano 
as regras originais do 

contrato firmado. 
Porém, outros setores 

enfrentarão sensíveis 
conflitos entre o cum-
primento daquilo que foi 
contratado e a vontade do 
contratante, em razão da 
pandemia. Atrasos, falta 
de insumos, não cumpri-
mento de obrigações con-
tratualmente estabeleci-
das, entre outros, serão 
comuns. De modo prático, 
somente se saberá como 
isso se operacionalizará 
quando eventualmente 
forem verificadas as de-
mandas judiciais fruto 
destes conflitos de quebra 
de contrato. 

Seguramente, ques-
tões a respeito da boa-fé 
e da força maior serão 
levantadas para a pos-
sibilidade de rescisão 
ou descumprimento do 
contrato sem a aplicação 
de penalidade às partes. 
De acordo com nossos 
valores relacionados à 
boa prática da advocacia, 
acreditamos que, não só 
em momentos como o 
presente, mas sempre, a 
negociação dialógica traz 
melhores resultados para 
todos. 

O estabelecimento de 
um ambiente dialógico 
propicia a emergência de 
uma solução que contem-
ple as duas partes e suas 
percepções multifatoriais 
do conflito existente. Isto 
significa dizer que o co-
nhecimento do conflito, 
bem como a revelação dos 
"pontos de vista" de dife-
rentes pessoas envolvidas 
na querela, é a forma pela 
qual a posição adversarial 
pode ser reelaborada para 
uma posição dialógica que 
resulta na solução para o 
conflito. Tal prática será 
necessária ao longo dos 
próximos meses. 

Especialmente em re-
lação à presente pan-
demia, faz-se essencial 
manter-se atento aos 
novos desenvolvimentos 
e comunicados dos ór-
gãos oficiais, bem como 
analisar e reanalisar os 
contratos entabulados e 
suas cláusulas que ver-
sem sobre o tema, a fim 
de possibilitar um melhor 
entendimento sobre as 
consequências jurídicas 
do COVID-19. 

Sejamos realistas, sem 
sermos alarmistas. 

(*) - É advogado, professor 
do Curso de Medicina da 

Faculdade Israelita de Ciências 
da Saúde do Hospital Albert 

Einstein e sócio fundador do 
escritório BFAP Advogados. 

Mario Barros Filho (*)
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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.

Passageiros adotam medidas de prevenção ao surto.
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sO setor transportador 
em todo país está atento 
e comprometido para evi-
tar a propagação do novo 
coronavírus e elevar a se-
gurança de trabalhadores 
e usuários dos serviços. 
Empresas de todos os mo-
dais têm adotado uma série 
de medidas. No transporte 
rodoviário de passageiros, 
as empresas reforçam a 
higienização dos veículos, 
redobram a atenção quanto 
à disponibilidade de água 
e sabão nos sanitários dos 
veículos que fazem viagens 
interestaduais e disponi-
bilizam álcool em gel em 
locais de atendimento e 
durante o embarque, além 
de distribuírem panfletos 
informativos sobre o tema. 

O mesmo tem sido re-
alizado pelas operadoras 
metroferroviárias, que, 
além disso treinaram as 
equipes para o esclareci-
mento e o atendimento 
aos passageiros. No se-
tor aéreo, as companhias 
adotam os procedimentos 
estabelecidos pela Anvisa 
e implementam políticas 
adicionais próprias para 
atender os passageiros e 
minimizar os danos decor-
rentes de adiamentos ou 
cancelamentos de viagens. 
As equipes, por sua vez, 
estão preparadas para 
implementar protocolos 
de ação diante de casos 
suspeitos. As companhias 

Brasileiros têm ficado em casa para evitar 
disseminação do coronavírus.

De acordo com o mé-
dico do Instituto de 
Infectologia Emilio 

Ribas, Jean Gorinchteyn, o 
isolamento social é a forma 
mais eficaz de evitar a rápida 
propagação da Covid-19, do-
ença provocada pelo vírus.

"Essa é a mais efetiva me-
dida para evitar que a popu-
lação vulnerável se exponha. 
Isso porque os sintomas, na 
maior parte das pessoas, 
parecem com resfriado, 
nem com uma gripe, porque 
quando há gripe mesmo, as 
pessoas nem saem de casa. É 
parecido com um resfriado, 
que as pessoas saem, vão 
para os parques. Então, é 
fundamental ficar dentro de 
casa", destacou.

A medida do isolamento 
social, inclusive, é consi-
derada um dos principais 
pontos que estão diminuin-
do o ritmo de novos casos 
registrados no segundo país 
mais afetado do mundo, a 
Itália. Há quatro dias, apesar 

Conectividade 
em meio 
ao novo 
coronavírus

A Algar Telecom decidiu 
aumentar a conectividade 
de seus clientes e o acesso 
a opções de entreteni-
mento doméstico diante 
do cenário de avanço do 
novo coronavírus e de seu 
impacto na saúde pública.

Com as mudanças nos 
hábitos da população e o 
maior número de pessoas 
trabalhando e estudando 
de casa, serviços de tele-
comunicações se tornam 
ainda mais essenciais para 
o bom funcionamento das 
atividades e divulgação das 
informações a respeito da 
doença.

De forma gradativa, 
clientes de internet em 
fibra Algar com velocidade 
menor que 100Mb terão um 
upgrade de velocidade sem 
custo adicional, a fim de 
auxiliar as recomendações 
de adoção de home office 
e propiciar o maior uso de 
canais digitais. Além disso, 
para garantir o entreteni-
mento e informação para 
seus usuários, a Algar Te-
lecom liberou mais canais 
para os clientes. Para as 
empresas, a companhia 
irá ampliar de forma gra-
dativa, a capacidade de 
tráfego para clientes com 
link dedicado, privilegian-
do os setores de saúde e 
educação.

A Algar Telecom criou 
um comitê para atuar em 
todas as ações relaciona-
das ao novo coronavírus. 
A empresa reforça que 
estuda outras medidas 
para apoiar seus clientes, 
a sociedade e seus associa-
dos (como são chamados 
os colaboradores da em-
presa) a atravessarem este 
momento com segurança, 
bem-estar e conectividade. 
Mais informações: (http://
materiais.algartelecom.
com.br/coronavirus).

Isolamento social é fundamental 
para evitar disseminação de vírus

Com a disseminação do novo coronavírus por todo o Brasil, é preciso que todos os cidadãos tomem as 
medidas necessárias para diminuir o ritmo de contágio da doença

EP
A que as pessoas entendam, 

especialmente as mais vul-
neráveis", que elas devem 
evitar circular pelas cidades 
em que os casos de transmis-
são comunitária (ou seja, que 
ocorreu dentro da própria 
localidade sem a possibili-
dade de rastreio) já existem. 

"Devem ficar em casa e se 
proteger. Também devem 
evitar receber vizinhos e 
amigos, devem manter os 
ambientes dentro das casas 
sempre arejados e venti-
lados. No caso dos idosos, 
também devem evitar com-
partilhar alimentos com 
sobrinhos e netos", pontua 
Gorinchteyn. O médico ain-
da recomendou que aquelas 
pessoas que precisam tra-
balhar fora de casa e usar 
o transporte público devem 
tentar buscar horários alter-
nativos de transporte - por 
conta da aglomeração de 
pessoas - e deixar sempre 
que possível as janelas dos 
veículos abertas (ANSA).

de ainda registrar aumento 
nos dados, o país começou 
a verificar um crescimento 
mais lento dos números.

Antes de o governo italiano 
anunciar o isolamento total 
de todo o território, em 9 
de março, a taxa média de 
contaminação diária pela 
epidemia era de 26,54%. No 
relatório desta terça-feira 
(17), o aumento diário foi 

de 12,60% - e no dia 16, o 
índice havia sido de 13,06%. 
A ação também foi adotada 
pelo governo chinês, que em 
cerca de três meses conseguiu 
controlar a pandemia dentro 
do território, e pela Coreia do 
Sul, que além dos testes mas-
sivos, colocou seus moradores 
em isolamento social.

O especialista ainda desta-
ca que é "muito importante 

Setor de transporte está atento às 
medidas de prevenção ao coronavírus

também estão flexibilizando 
as regras para a remarcação 
e cancelamento de viagens. 

Lembramos ainda que a 
Confederação Nacional do 
Transporte também está 
atenta aos impactos eco-
nômicos que a pandemia já 
tem causado ao setor. O país 
vive um momento de crise e 
é fundamental destacar a im-
portância da atividade trans-
portadora, principalmente 
no segmento de cargas, para 
evitar o desabastecimento 
das cadeias de suprimentos. 
As empresas têm seguido as 
recomendações das autori-
dades de saúde para garan-
tir que as entregas sejam 

realizadas com segurança 
e responsabilidade. 

O Sest/Senat, também 
atento ao problema, tem 
seguido as recomendações 
das autoridades em todo o 
país para o enfrentamento 
da emergência de saúde 
pública decorrente do novo 
coronavírus. Em razão dis-
so, as unidades operacionais 
têm adotado providências 
para cumprir as determi-
nações dos governos locais, 
além de realizar diversas 
ações para combater a 
disseminação do vírus e 
garantir o bem-estar físico 
dos seus clientes e colabo-
radores (AI/CNT).

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento) afirmou ontem 
(18) que a agropecuária brasileira segue 
produzindo com êxito e abastecendo o 
mercado. “O Brasil é um grande celeiro, 
produtor de alimentos, e não precisamos 
ter nenhuma expectativa negativa de que 
não teremos alimentos para nosso povo”, 
afirmou, referindo-se às mudanças na roti-
na dos brasileiros, impostas pela pandemia 
do coronavírus.

A ministra ressaltou, durante evento 
no Ministério da Ciência e Tecnologia, 
que a população deve se manter tran-
quila em relação à oferta de produtos 
alimentícios no varejo e elogiou os pro-
dutores rurais. “São os nossos heróis, 
que neste momento estão lá (no campo) 

dando duro, produzindo e realizando a 
maior safra colhida neste país, batendo 
recorde um sobre o outro para alimentar 
nossa população”.

A estimativa da safra de grãos 2020/2021 
deve ser de 251,9 milhões de toneladas, 
4,1% acima da colheita passada, segundo 
levantamento divulgado no último dia 10 
pela Conab. Monitoramento de rotina feito 
pelo Ministério não vislumbra qualquer 
indício de problema no abastecimento de 
produtos alimentícios no país. Além do 
trabalho do produtor no campo, Tereza 
Cristina disse que o desempenho positivo 
registrado atualmente pela agricultura 
brasileira se deve à ciência e tecnologia 
desenvolvida principalmente pela Embrapa 
(AI/Mapa).

Compromisso dos produtores e 
manutenção do abastecimento

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores Acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 03 de abril de 2020, às 14 (quatorze) horas, na sede da Companhia, lo-
calizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edi-
fício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para delibera-
rem sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição da Sra. Eliane Aleixo Lustosa de Andrade como membro independente do 
Conselho de Administração da Companhia, com prazo de mandato unifi cado até a posse dos membros do Conselho de 
Administração que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2020; (ii) aprovação do Plano de Incentivo de Longo 
Prazo da Companhia, que estabelece os termos e condições gerais para o pagamento de remuneração variável diferida 
aos administradores e empregados estratégicos da Companhia; (iii) reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da 
Companhia, a fi m de registrar a nova quantidade de ações representativas do capital social da Companhia, em decorrên-
cia do cancelamento de 11.981.100 (onze milhões, novecentos e oitenta e um mil e cem) ações preferenciais de emissão 
da Companhia mantidas em tesouraria, conforme aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 18 
de março de 2020; e (iv) consolidação do Estatuto Social, caso aprovada a reforma do artigo 5º, caput, do Estatuto So-
cial, conforme acima mencionado. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), 
contendo a Proposta da Administração e orientações detalhadas para participação na Assembleia, bem como todos os 
documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia, encontram-se à disposição dos Acionistas, a 
partir desta data, na sede social da Companhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/
ri), bem como nos websites da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
(www.b3.com.br). 2. A participação do Acionista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo 
que as orientações detalhadas acerca da documentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações de-
talhadas no Manual, a Companhia destaca as seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: 
• Participação Pessoal: O Acionista deverá comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a ti-
tularidade das ações pelo acionista, e (ii) no caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídi-
ca e/ou fundos, a sua devida representação, apresentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem 
o seu representante de poderes bastantes, bem como o documento de identidade do representante, sendo certo que, 
para fi ns de apresentação dos documentos neste item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades in-
dicadas no Manual. • Participação por Procurador: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, obser-
vado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à 
Assembleia munido da procuração e demais documentos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua 
identidade. 3. Para uma melhor organização da Assembleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indi-
cados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 26 de março de 2020, nos termos descritos no Manual. 4. O 
percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição do membro do Conselho de Administração 
é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo 3º da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução CVM nº 
481/09. Ainda, nos termos do §1º do artigo 141 da Lei nº 6.404/76, o requerimento para a adoção do voto múltiplo de-
verá ser realizado pelos Acionistas até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembleia. A administração da 
Companhia esclarece que somente as ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 19 de março de 2020.
RICARDO ANNES GUIMARÃES

Membro do Conselho de Administração da Companhia
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