
Covid-19 pode ser doença 
ocupacional: entenda 

o impacto jurídico para 
as empresas

O STF eliminou 
um trecho da MP 
927/2020 que definia 
que casos de infecção 
por Covid-19 não 
seriam considerados 
ocupacionais

Se antes a medida pre-
judicava trabalhado-
res em sua totalidade, 

diante da impossibilidade de 
comprovar a contaminação 
no ambiente de trabalho, 
agora, a suspensão do trecho 
preocupa as empresas, que 
se veem sobrecarregadas de 
responsabilidades. Primeiro, 
é preciso entender que doen-
ça ocupacional é a adquirida 
ou desencadeada em função 
da realização de atividades 
cotidianas no trabalho, algo 
crônico. 

Entre as mais comuns, 
por exemplo, estão a LER 
(Lesão Por Esforço Repe-
titivo), lombalgias, hérnias, 
doenças de audição e visão 
e até psicológicas, como a 
depressão e a ansiedade. E, 
afinal, o que isso representa 
na prática? O STF entendeu 
que, dependendo do caso, os 
funcionários que contraírem 
Coronavírus poderão ter a 
doença ocupacional reco-
nhecida, o que acarretará em 
algumas consequências para 
o contrato de trabalho e até 
indenização da empresa, caso 
a questão se torne judicial, 
como acontece em processos 
trabalhistas comuns.

Apesar de abrir margem 
para que todos os colabora-
dores em atividade regular 
– ou presencial – que desen-
volverem a doença possam 
se utilizar da lei para respon-
sabilizar a empresa por sua 
enfermidade, a constatação 
não será simples. Na esfera 
administrativa, o INSS de-
verá se utilizar de um crivo 
multifatorial para avaliar se 
o ambiente de trabalho real-
mente oferecia um risco para 
as equipes.

Com exceção dos casos de 
profissionais que trabalham 
em serviços essenciais, ou 
seja, que são obrigados a se 
expor diariamente ao risco de 
contrair o vírus, acredita-se 
que dificilmente o INSS irá 
considerar a contaminação 
como uma doença ocupacio-
nal. Contudo, a consequência 
disso será uma avalanche de 
processos trabalhistas no 
judiciário.

Pela via judicial, da mesma 

forma, todas as circunstân-
cias deverão ser analisadas, 
antes de se chegar à conclu-
são de que a doença ocorreu 
em decorrência do trabalho. 
Por isso, as empresas terão 
de ter uma estratégia muito 
mais assertiva para proteger 
seus funcionários. É preciso 
se precaver juridicamente e 
documentar tudo: a empresa 
faz campanhas de conscien-
tização da doença? 

Há frascos de álcool em 
gel disponíveis em diversos 
locais? Houve a oferta sufi-
ciente de máscaras e reco-
mendação para o seu uso? 
A disposição do ambiente 
favorece o distanciamento 
social? A higienização dos 
espaços está sendo feita de 
maneira correta? Esses são 
apenas alguns pontos de 
atenção.

A pandemia irá se estender 
por meses. Portanto, não 
existe a possibilidade das 
empresas se omitirem da res-
ponsabilidade de adotar to-
das as medidas de prevenção. 
Não haverá espaço para ale-
gações de desconhecimento 
das recomendações, sejam 
elas por parte da própria 
OMS ou de demais órgãos, 
que se dedicam a prestar 
orientações específicas para 
cada setor.

O momento exige das 
empresas duas coisas impor-
tantes: reflexão e bom senso. 
Os empregadores precisarão 
refletir: preciso expor meus 
funcionários ao risco, não só 
no ambiente de trabalho, mas 
também no deslocamento? É 
realmente inviável ficar em 
home office, é possível criar 
alternativas para o trabalho 
presencial, como por exemplo 
e-commerce ou migração do 
negócio para aplicativos de 
delivery?

Hoje, todos estão pensan-
do na sobrevivência física e 
empresarial. É hora de dar 
um passo para trás e rever 
as estratégias. Os reflexos 
dessa determinação do STF, 
assim como outras ques-
tões trabalhistas, não serão 
sentidos agora, mas daqui a 
alguns meses ou até anos. As 
vidas precisam ser protegidas 
e, enquanto não temos um 
tratamento, vacina ou cura 
para a doença, a prevenção 
é o melhor remédio – social, 
jurídica e financeiramente.

(*) - É advogada trabalhista 
e coordenadora da Equipe Trabalhista 

de São Paulo do Marcos 
Martins Advogados.

Luara Rezende (*)
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Quatro amigos italianos estão aju-
dando a arrecadar fundos para a As-
sociação das Mulheres de Paraisópolis, 
que fica na comunidade homônima na 
zona sul da cidade de São Paulo. Para 
isso, eles lançaram o projeto “Qua-
rantine Shirts”, que conta com uma 
série de camisetas com mensagens 
positivas e que podem ser compradas 
pelo site (https://quarantine-shirts.
myshopify.com/).

Todo o lucro da venda das peças, 
que custam R$ 120 cada, é enviado 
para a associação, que está realizando 
diversas ações comunitárias, como a 
doação de milhares de marmitas para 
os moradores. “Somos quatro amigos 
que moram no Brasil já há um tempo 
e vimos o que estava acontecendo na 
Itália e o que ela [a pandemia] poderia 
causar no país. Decidimos então aju-
dar porque vimos que a situação aqui 
também poderia ser triste”, destaca 
Mattia Mossetti, um dos idealizadores 
do projeto.

Segundo o italiano, ao perceber o 
perigo que a Covid-19 trazia, eles 
se reuniram “de maneira remota” e 
criaram o projeto, sendo que essa 
é a primeira ação do tipo que eles 
fazem juntos. Mossetti explica que, 
em média, os criadores da “Qua-
rantine Shirts” moram no Brasil 
há sete anos, sendo que dois deles 

Camisetas da ‘Quarantine Shirts’ 
trazem mensagens de esperança.
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aO cenário de incertezas provocado pela 
pandemia tomou proporções inespera-
das, paralisou países e afetou a economia 
mundial. A taxa de desemprego subiu e 
de rendimentos também. Surgiram en-
tão, diversas dúvidas sobre como pagar 
dívidas pontuais como, por exemplo, o 
financiamento.Com isso, bancos de todo 
o Brasil se mobilizaram para dar novas 
saídas em meio à crise, como por exem-
plo, oferecer a negociação das parcelas 
dos financiamentos e isenção de juros. 

É o que explica a especialista em 
mercado imobiliário, Yslanda Barros 
(*): “Quem possui contrato de finan-
ciamento, está conseguindo pleitear 
com os bancos até 90 dias de pausa 
no pagamento de parcelas. Mas vale 
ressaltar que essa pausa é para clientes 
adimplentes ou com até duas parcelas 
em atraso, incluindo os imóveis em 
construção”. A consultora separou cinco 
pontos importantes sobre a renegocia-
ção de financiamentos. 
 1) Procurar antes do vencimento 

da parcela, o banco responsável 
pelo financiamento para negociar. 
Alguns bancos estão congelando 
prestações da casa própria, que 
variam de 60 a 90 dias;

 2) Caso o banco negocie novos 
prazos, é importante entender 
que essas parcelas não foram 
canceladas, e sim adiadas; 

 3) Os pedidos são avaliados caso a 

Bancos se mobilizam para dar novas 
saídas em meio à crise.
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Comércio 
acumula perda 
de R$ 124,7 
bilhões em sete 
semanas

De acordo com estudo da 
Confederação Nacional do 
Comércio (CNC), as perdas 
diretas impostas ao comér-
cio pela crise provocada pelo 
novo Coronavírus chegaram 
a R$ 124,7 bilhões após sete 
semanas do surto da doen-
ça (de 15 de março a 2 de 
maio). O valor representa 
um encolhimento de 56% no 
faturamento do varejo, em 
relação ao período anterior 
ao início da pandemia.

A CNC estima, ainda, que 
a crise tem potencial para 
eliminar cerca de 2,4 mi-
lhões de postos formais de 
trabalho no setor, em um in-
tervalo de até três meses. “A 
concretização desse cenário, 
no entanto, dependerá de 
como as empresas do setor 
vão reagir às medidas anun-
ciadas pelo governo e, em 
última instância, à própria 
evolução da pandemia nas 
próximas semanas”, avalia 
o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros.

O economista da CNC 
responsável pelo trabalho, 
Fabio Bentes, explica que 
a intensificação de estra-
tégias alternativas, como 
e-commerce, m-commerce, 
vendas por aplicativos de 
redes sociais, serviços de 
delivery e drive-thru, contri-
buiu para que as perdas se 
dessem de forma menos in-
tensa. “Contudo, não foram 
suficientes para impedir o 
acúmulo de novos resultados 
negativos ao longo de todo 
o mês de abril”, pondera o 
economista.

Nas sete semanas encer-
radas no início de maio, as 
perdas mais expressivas se 
concentraram nos segmen-
tos varejistas especializados 
na venda de itens não essen-
ciais (R$ 111,61 bilhões). 
Já as vendas de alimentos e 
medicamentos, segmentos 
que respondem por 37% do 
varejo brasileiro, acumu-
laram perdas de R$ 13,12 
bilhões no período (Gecom/
CNC).

A Boa Vista, precursora 
do Cadastro Positivo, se 
mantém empenhada em 
unir esforços e iniciativas 
que ajudem o empresário a 
minimizar ou até mesmo a 
superar os efeitos da crise 
ocasionada pela Covid-19. 
Por isso, em parceria com 
o Magalu, está incentivando 
as pequenas e médias em-
presas que estão com suas 
lojas físicas fechadas, como 
medida protetiva de com-
bate ao novo Coronavírus, 
a vender online.

As empresas realizaram 
um seminário online para 
ajudar os empreendedores 
a aderir à plataforma e co-
meçar a vender. “O webinar 
foi produtivo e esclarece-
dor, já que há pequenos 
e médios empresários 
que precisam de apoio e 

Apoio e orientação 
para ingressar em um 

ambiente virtual. 
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Muitas companhias se 
viram obrigadas a 
fechar suas portas 

para não colocarem seus 
funcionários em risco, em-
bora os salários continuem 
sendo pagos. 

O fato acendeu um alerta 
aos empresários de diver-
sos portes e setores sobre 
a necessidade de formação 
de caixa para pagamento 
de dívidas correntes. Es-
pecializado em soluções 
contábeis completas para 
empresas de diversos por-
tes, o Grupo Atai reco-
menda a recuperação de 
créditos tributários como 
alternativa para geração de 
caixa às empresas. 

“Sabemos que o impacto 
econômico da pandemia 
da Covid-19 será sentido 
por todas as empresas, em 
maior ou menor grau. Mas 
temos trabalhado forte-
mente para a geração de 
caixa de nossos clientes, em 
modalidades em que a ob-
tenção desses créditos não 
depende de longo tempo e 
nem de amplas demandas 
judiciais”, explica Edmil-
son Ataide, fundador da 
empresa de contabilidade 
Hemera, que forma o Grupo 

É possível identificar verbas e exigir a compensação 
administrativa do que foi pago indevidamente.
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Recuperação de créditos 
tributários é alternativa para 

geração de caixa às empresas
Uma das principais consequências das paralisações ocorridas no combate ao Coronavírus diz respeito 
à saúde financeira das empresas brasileiras

e exigir a compensação 
administrativa do INSS 
pago indevidamente”, 
afirma o diretor. 

	 •	Processo de restitui-
ção de PIS e COFINS 
de regime monofásico 
nas empresas do SIM-
PLES Nacional: desde 
2009, as empresas estão 
isentas de recolhimen-
tos na saída de produtos 
como gasolina, óleo die-
sel, produtos de higiene, 
máquinas e autopeças, 
entre outros. No en-
tanto, muitas empresas 
ainda pagam a alíquota 
cheia, que inclui PIS e 
COFINS. “É legítimo à 
empresa solicitar a recu-
peração destes valores 
proporcionais”, alerta 
Ataide. 

“Todo e qualquer esforço 
em prol do fortalecimento de 
caixa das empresas é funda-
mental neste momento. Mas 
embora haja possibilidades 
em comum a várias com-
panhias, vale lembrar que 
a cada empresa cabe uma 
análise personalizada”, fina-
liza Edmilson Ataide. Fonte 
e mais informações: (www.
ataigroup.com.br).

Atai junto de outras quatro 
empresas do setor.  

Acompanhe algumas das 
opções para recuperação de 
créditos recomendadas pelo 
especialista:
	 •	Processos judiciais 

de exclusão de PIS 
e COFINS da base 
de cálculo do ICMS: 
de acordo com Ataide, 
embora demande ação 
judicial, já há diversas 
sentenças favoráveis ao 
contribuinte, enquanto 
o tema aguarda decisão 
final do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). 
“Acreditamos que após a 

decisão da corte haverá 
modulação cessando 
o direito ao crédito de 
período anterior. Então 
este é o momento para 
solicitar esta exclusão”, 
explica.

	 •	Processo adminis-
trativo de créditos 
previdenciários: o es-
pecialista explica que 
diversas decisões foram 
proferidas sobre a não 
incidência do INSS so-
bre verbas recebidas 
pelos funcionários, com 
destaque para as inde-
nizatórias. “É possível 
identificar estas verbas 

Parceria ajuda pequenas e médias 
empresas a venderem online

de ingressar no Parceiro 
Magalu irá pagar uma 
taxa de 3,99% por venda 
realizada, válida até 31 
de julho. Também poderá 
realizar vendas para novos 
clientes, já que a força da 
marca ajuda a alavancar 
os negócios em uma base 
de mais de 24 milhões de 
clientes. O Magalu tam-
bém faz as entregas dos 
produtos, sem custo para 
a empresa participante, via 
parceria com os Correios. 

O faturamento pode ser 
de forma gratuita e limi-
tada, para quem tem A1, 
Simples Nacional ou MEI (é 
possível utilizar o faturador, 
economizando tempo e di-
nheiro). Mais informações 
estão disponíveis no site 
(https://www.parceiroma-
galu.com.br/empresa).

orientação para ingressar 
em um ambiente de vendas 
completamente virtual, que 
ainda é desconhecido para 
muitos”, afirma Lola de Oli-
veira, diretora de Marketing 
da Boa Vista.

O empresário que deci-

Cinco pontos sobre 
financiamento em meio à crise

caso, de acordo com o relaciona-
mento e histórico de cada cliente. A 
solução não é oferecida, por exem-
plo, para quem já tenha contratado 
outras linhas de crédito nas últimas 
semanas, como cheque especial;

 4) Procurar saber sobre juros, em al-
guns casos, dependendo do órgão 
responsável pelo financiamento, a 
cobrança de juros é automática, 
por isso é sempre bom estar em 
contato direto com os gerentes 
para esclarecer todas as dúvidas;

 5) Analisar se realmente precisa 
desta negociação, caso a resposta 
seja negativa, pagar sua a dívida na 
data acordada é a melhor opção. 

 
(*) - Consultora de negócios e marketing, 

especialista no mercado imobiliário, é sócia e 
diretora da Ética Soluções Imobiliárias.

Italianos lançam ação para 
ajudar Paraisópolis em pandemia

são da região de Piemonte, um é da 
Lombardia e outro veio do Vêneto - 
três das quatro mais afetadas pela 
pandemia do novo Coronavírus em 
território italiano.

“Por isso, ficamos muito afetados, 
muito tristes com o que aconteceu 
lá, com as nossas famílias por lá, e 
decidimos ajudar as pessoas daqui”, 
ressalta. O idealizador da ação ainda 
destaca que, em breve, serão lançados 
outros produtos além das camisetas 
que vão garantir a continuação das 
atividades, ajudando a Mulheres de 
Paraisópolis no futuro. “Nesse mo-
mento, a comunidade recebe muita 
atenção por causa da pandemia, mas 
esperamos que isso possa continuar”, 
acrescenta Mossetti (Tatiana Girardi/
SNSA).


