
A cultura 
como alicerce em 

tempos de incerteza 

Colocaremos à prova 
se a cultura é forte 
o suficiente para ser 
alicerce em períodos 
de crise

Diante de todas as mu-
danças que estamos 
acompanhando no 

nosso país e globalmente, 
você, assim como eu, deve 
estar se questionando so-
bre o futuro dos negócios 
no contexto da COVID-19. 
Discussões relevantes 
como trabalho remoto, 
produtividade dos times e 
reflexos na economia, tem 
tomado conta das nossas 
redes sociais e noticiários. 
A situação preocupa e a 
ansiedade, muitas vezes, é 
inevitável. 

Acredito, no entanto, que 
bases fortes sustentarão 
nossos times e negócios 
— como os valores, visão 
compartilhada e a postura 
das lideranças das organi-
zações. Mais do que nunca, 
colocaremos à prova se a 
cultura é forte o suficien-
te para ser alicerce em 
períodos de crise. Nossos 
esforços (e isso não é 
só papel do RH) agora 
devem estar em planejar 
como vivenciar a cultura 
dentro das circunstâncias 
de distanciamento social e 
com as emoções tomando 
conta de todos nós - como 
medo, insegurança, tristeza 
e ansiedade. 

Compartilho alguns insi-
ghts que acredito que pos-
sam ajudar na manutenção 
da cultura das companhias 
em tempos incertos para 
todos. 
	 •	O exemplo tem que 

vir da liderança - O 
que parece óbvio, até 
mesmo se não estiver-
mos em crise, certo? 
Mas momentos como 
esse pedem que as 
lideranças sejam as 
primeiras responsá-
veis por mostrar que o 
comprometimento com 
a cultura é prioridade 
e não vai deixar de ser 
em novos modelos de 
trabalho ou diante de 
adversidades. Nós di-
tamos o tom de cultura 
que vai se instaurar 
durante a crise. 

As lideranças podem, por 
exemplo, abrir diálogos 
frequentes com os seus co-
laboradores para entender 
melhores métodos remotos 
de vivenciar a cultura, com 
clareza de próximos passos, 
até que a crise desacelere 
e dê espaço para a volta 
às práticas de sempre. Ou 
pode ser uma oportunidade 
para descobrir novos costu-
mes que podem se tornar 
hábitos futuramente. No 
fundo, a transparência é o 
que importa e gera a sensa-
ção de conforto e cuidado 
em nossa gente. O que 
me leva ao nosso segundo 
ponto. 
	 •	Transparência nas 

informações é uma 
ação estratégica - 
Munir os colaboradores 
com a maior quantidade 
possível de informações 
neste momento, ainda 
que ele tenha sua dose 
de incertezas, é uma 
ação extremamente 
estratégica. 

Muito além de combater 
ansiedades, a transparên-
cia colabora para que não 
seja instaurado o cenário 
cultural de medo e con-
servadorismo, já que todos 

precisam de informação 
para manter o nível de 
autonomia e tomada de 
decisão necessário para a 
continuidade do negócio. 
Para isso, sugiro que esta-
beleçam canais que tornem 
as informações acessíveis, 
sejam plataformas de ge-
renciamento de tarefas, 
sejam momentos diários ou 
semanais com o time. 
	 •	Os sistemas de con-

trole terão que dar 
lugar à confiança - 
O trabalho remoto já 
parte da premissa de 
confiança extrema no 
time e em sua auto-res-
ponsabilização. Não é 
possível, nesse modelo, 
olhar para horas traba-
lhadas como garantia de 
produtividade, mas sim 
para os resultados en-
tregues no final do dia. 
Pense que a adaptação 
ao contexto familiar vai 
interferir bastante na 
rotina e a flexibilização 
de horas trabalhadas 
será necessária. 

Delegar responsabilidade 
vai ser inevitável. E aqui, 
novamente, a certeza de 
que o time se sustenta em 
uma cultura coerente de 
alta adaptação é essencial. 
Se você ainda não tem con-
firmação de que a cultura 
da sua empresa está con-
solidada o suficiente para 
isso, agora terá. E, caso 
não esteja, sem pânico: é 
o momento ideal de tirar 
o raio-x. Reforçar o que 
dentro da cultura ainda faz 
sentido, e reavaliar o que 
pode dar lugar a outros 
hábitos, comportamentos 
e valores. 
	 •	Preservar o que é 

base e estimular a 
adaptação - Acredito 
que é importante pre-
servar, virtualmente, 
tudo o que é core para 
a empresa. Ações sim-
ples como disparos de 
mensagem com dicas, 
avisos e conteúdos para 
ajudar na adaptação e 
um cuidado redobrado 
com a saúde mental das 
nossas pessoas chamam 
atenção, porque as 
pessoas já esperam um 
distanciamento e soli-
dão maiores automati-
camente. Me pergunto, 
também, até onde vai 
a criatividade do nos-
so time para romper 
essas barreiras físicas 
e continuar cultivando 
nossos ritos de cultura 
virtualmente. 

Por fim, deixo uma úl-
tima reflexão. Apesar de 
estarmos falando aqui 
sobre a manutenção da 
cultura existente, é quase 
inevitável que não surjam 
mudanças ou comporta-
mentos fora da curva. E isso 
nem sempre é prejudicial. 
Quais mudanças podem ou 
devem ocorrer para que o 
núcleo da sua cultura seja 
preservado e, ao mesmo, 
tempo, possamos abrir 
espaço para o progresso 
que vem por meio de novas 
experiências e vivências?

Estou ansiosa para saber, 
daqui a algum tempo, quais 
outros ritos de cultura e 
bons comportamentos te-
rão surgido de um momento 
de dificuldade como este. 
A reinvenção e os desafios 
sempre nos levaram pra 
frente, e tenho certeza de 
que agora não será dife-
rente. 

(*) - É VP de Gente e Performance 
do Grupo Movile.

Luciana Carvalho (*) 
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EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.
 CNPJ.MF 56.883.820/0001-23 - NIRE 35.300.550.935

Ata Assembleia Geral de Transformação do Tipo Jurídico da Sociedade
Em 05.03.2020, às 10h, na sede social. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Maria Esther Paraluppi Ro-
drigues; Secretário: Pablo Antonio Lopes. Deliberações unânimes: (i) Foi aprovada a transformação do tipo jurídico da socie-
dade em sociedade anônima, conforme os termos e condições abaixo: a) como consequência da alteração do tipo jurídico, a
sociedade passará a denominar-se EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A.; b) o capital social,
totalmente subscrito e integralizado, no valor de R$ 2.941.455,00 passa a ser dividido em 2.941.455 ações, todas ordinárias,
nominativas e com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, distribuídas entre os acionistas, permanecendo inalteradas as atuais
participações dos sócios no capital da sociedade, os quais passam à condição de acionistas, recebendo ações ordinárias no-
minativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, em substituição das quotas de sua propriedade; c) a sociedade, tendo
sido simplesmente objeto de transformação do seu tipo societário, continuará a operar com o mesmo objeto social, com o
mesmo ativo permanente, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza contábil, sem qual-
quer solução de continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades sociais, permanecendo a sua sede no
mesmo endereço; (ii) Foi aprovada redação do Estatuto Social da Companhia como a seguir transcrito: “Estatuto Social da
EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para Construção S.A. -  Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto
Social e Prazo de Duração - Artigo 1º - A Companhia denomina-se EMBRAMACO - Empresa Brasileira de Materiais para
Construção S.A. e rege-se pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Companhia tem
sede e foro jurídico na Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, Sala 03 - Bairro Santa Catarina, CEP 13510-000, Santa
Gertrudes, SP. § Primeiro - A Companhia possui as seguintes filiais: Avenida Conde Guilherme Prates, nº 382, Santa
Gertrudes, SP, CEP 13510-000; Rodovia Washington Luiz, Km 169 - Anexo, Santa Gertrudes, SP, CEP 13510-000, e Estrada
Santa Gertrudes à Iracemápolis, Km 05, Santa Gertrudes, SP, CEP 13510-000. Parágrafo Segundo - Mediante deliberação da
Assembleia Geral, a Companhia poderá abrir, manter e encerrar filiais e representações em qualquer localidade do país ou do
exterior, observadas as formalidades legais. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: Objeto Social da Matriz: comércio
varejista de materiais de construção em geral. Objeto Social da Filial nº 01 - CNPJ/MF 56.883.820/0002-04: fabricação de pi-
sos e revestimentos cerâmicos, exportação, importação, revenda e transporte. Objeto Social da Filial nº 02 - CNPJ/MF
56.883.820/0003-95: comércio de argila e beneficiamento associado, comércio atacadista de produtos da extração mineral,
exceto combustíveis. Objeto Social da Filial nº 03 - CNPJ/MF 56.883.820/0005-57: fabricação de pisos e revestimentos
cerâmicos. Artigo 4º - A Companhia tem prazo de duração indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações - Artigo 5º - O capital
social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 2.941.455,00, dividido em 2.941.455 ações, todas ordinárias, nominativas,
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. § Único - Cada ação ordinária confere, a seu titular, direito a um voto nas delibera-
ções da Assembleia Geral. Capítulo III - Assembleia Geral - Artigo 6º - A Assembleia Geral tem todos os poderes que lhe são
conferidos por lei para decidir os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à
sua defesa e desenvolvimento. É convocada, instalada e presidida pelo Diretor Presidente, ou, na sua falta, por qualquer Dire-
tor, que escolhe o Secretário. Independentemente das formalidades previstas em lei quanto à publicação dos anúncios de
convocação, será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, nos termos do § 4º do
artigo 124 da Lei 6.404/76. Artigo 7º - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á dentro dos quatro primeiros meses seguintes
ao encerramento do exercício social e a Extraordinária sempre que necessário. § Único - Todas as deliberações da Assem-
bleia Geral serão tomadas pelo voto favorável de acionistas representando a maioria absoluta do capital social. Capítulo IV -
Administração - Artigo 8º - A Administração da Companhia compete a uma Diretoria composta por, no mínimo 02 e no máximo
05 membros, sendo 1 Diretor Presidente e os demais Diretores com ou sem designação específica, pessoas naturais, residen-
tes no País, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral para mandatos de 03 anos, podendo ser reeleitos e destituídos a
qualquer tempo. § Primeiro - Os Diretores permanecerão em seus cargos até a investidura dos novos Diretores. § Segundo -
Na hipótese de ausência de qualquer Diretor por período superior a 60 dias, outro Diretor deverá convocar a Assembleia Geral
para eleger o substituto do Diretor ausente, que completará o prazo do mandato do referido Diretor ausente. § Terceiro - Na
hipótese de ausência de todos os Diretores por prazo superior a 60 dias, qualquer acionista representando pelo menos 5% do
capital social poderá convocar a Assembleia Geral a fim de eleger novos Diretores. Artigo 9º - A Diretoria, observado o disposto
nos § 1º a 5º infra e as demais normas estatutárias, terá amplos poderes de administração e representação da Companhia, em
Juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros em geral e todas e quaisquer repartições e autoridades federais,
estaduais e municipais, assinando todos os documentos que, individualmente, importem em obrigações para a Companhia. §
Primeiro - Todo e qualquer ato de administração e representação da Companhia será praticado pelo Diretor Presidente, isola-
damente, ou por qualquer dos Diretores, com ou sem designação específica, os quais devem agir sempre em conjunto de dois,
sendo um deles o Diretor Presidente, respeitado o § 2º, abaixo. § Segundo - Os documentos e atos que importem em qualquer
forma de alienação ou oneração dos ativos da Companhia, especialmente participações societárias, investimentos, imóveis e
direitos sobre imóveis, somente poderão ser praticados pelo Diretor Presidente. § Terceiro - A Companhia poderá, ainda, ser
representada por um procurador, desde que legalmente constituído pelo Diretor Presidente, com poderes específicos para a
prática de tais atos. § Quarto - As Procurações outorgadas em nome da Companhia o serão pelo Diretor Presidente, isolada-
mente, e terão prazo de validade limitado a 2 anos, com exceção daquelas para fins judiciais, que terão prazo indeterminado
de vigência e poderão prever substabelecimento. § Quinto - Ficam vedados aos Diretores e aos procuradores constituídos em
nome da Companhia o uso da denominação social em negócios estranhos aos seus fins, como fianças, avais, abonos e outras
garantias em favor de terceiros, exceto se expressamente autorizados pela Assembleia Geral. Artigo 10 - Os Diretores serão
investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, dispensada a
prestação de caução. Artigo 11 - Os membros da Diretoria terão direito a uma remuneração mensal a ser fixada pela Assem-
bleia Geral. Capítulo V - Conselho Fiscal -  Artigo 12 - A Companhia terá um Conselho Fiscal composto por 3 membros e igual
número de suplentes que funcionará nos exercícios sociais em que for instalado pela Assembleia Geral, nos termos da Lei das
S.A. Artigo 13 - O mandato do Conselho Fiscal durará da Assembleia Geral que o instalar até a primeira Assembleia Geral
Ordinária que se realizar após a eleição. Artigo 14 - O Conselho Fiscal terá as atribuições e poderes que lhe são conferidos por
Lei. Capítulo VI - Exercício Social -  Artigo 15 - O exercício social coincidirá com o ano civil, abrangendo o período de 1º de
janeiro a 31 de dezembro de cada ano, findo o qual será elaborado o balanço patrimonial e as demais demonstrações financei-
ras previstas em lei. Artigo 16 - Ao fim de cada exercício social, será levantado o Balanço Patrimonial e as Demonstrações
Financeiras, previstas no artigo 176 da lei 6.404/76, sendo que, dos resultados apurados, serão inicialmente deduzidos os
prejuízos acumulados e a provisão para o Imposto de Renda e para a Contribuição Social Sobre o Lucro. Artigo 17 - O lucro
líquido terá a seguinte destinação: 5%  para a constituição da reserva legal, que não excederá de 20% do capital social; a
reserva legal poderá deixar de ser constituída no exercício em que seu saldo, acrescido do montante de reservas de capital de
que trata o art. 182, § 1°, da Lei n° 6.404/76, exceder de 30%  do capital social; 25% do lucro líquido, ajustado nos termos do
art. 202 da Lei n° 6.404/76, serão distribuídos aos acionistas a título de dividendo obrigatório e/ou juros sobre o capital próprio.
Esse percentual poderá ser alterado para menos por deliberação de acionistas representantes de 100% do capital social, ou
para mais por deliberação de acionistas titulares da maioria absoluta do capital social, em cada assembleia geral que deliberar
sobre a matéria; o saldo ficará à disposição da Assembleia que decidirá sua destinação, podendo, inclusive, mantê-lo em uma
das contas de reserva previstas nos artigos 194 a 197 da Lei 6.404/76. Artigo 18 - A Companhia poderá levantar balanços
mensais, trimestrais ou semestrais, e havendo lucros em tais balanços, poderá haver distribuição de dividendos, observadas
as disposições legais. Artigo 19 - A Diretoria poderá declarar dividendos intermediários à conta de Lucros Acumulados ou de
Reserva de Lucros Existentes no último balanço patrimonial anual, semestral ou levantado para períodos menores. Capítulo
VII - Liquidação -  Artigo 20 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos na legislação em vigor, competindo à
Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger o Conselho Fiscal que funcionará nesse
período. Capítulo VIII - Disposições Gerais - Artigo 21 - A administração da Companhia arquivará na sede social os acordos
de acionistas, obrigando-se a cumpri-los integralmente. Artigo 22 - Para todos os efeitos, os administradores e acionistas ex-
pressamente declaram para os devidos fins de direito que não se encontram impedidos por lei especial a exercer atividades
empresariais ou congêneres, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema fi-
nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a proprieda-
de. Artigo 23 O presente Estatuto Social rege-se pelas disposições da Lei 6.404, de 15.12.76, e suas alterações posteriores.”;
Mesa: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Presidente, Pablo Antonio Lopes - Secretário. Acionistas: Cibramaco Participações
S/A e Maria Esther Paraluppi Rodrigues. Diretores: Maria Esther Paraluppi Rodrigues - Diretora Presidente, Antonio Carlos
Rodrigues Filho e Marcelo Paraluppi Rodrigues Diretores sem designação específica. Visto do Advogado: Marcia Setti - OAB/
SP 99.501. Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Registro Jucesp n. 152.248/20-1.
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As companhias, com 
o objetivo de cortar 
custos, e os cola-

boradores querendo mais 
liberdade. Então, por que 
poucas empresas efetiva-
mente resolveram colocar 
parte da equipe no tão 
sonhado home office? Par-
ticipei de alguns processos 
abortados logo no início, 
sendo os motivos quase 
sempre os mesmos: relação 
trabalhista e os custos para 
implantar.

E agora, de um dia para 
outro (literalmente), mui-
tas empresas - e também 
escritórios de advocacia - 
aderiram ao sistema apenas 
“apertando um botão”. Mas 
como foi feita esta transição, 
se é que se pode chamar 
assim, nos escritórios de 
advocacia?

Largaram na frente, e 
muito na frente, aqueles que 
já tinham seus arquivos e 
sistemas de gerenciamento 
de processos e gestão na 
nuvem. Quem não tinha teve 
de correr atrás para criar 
acessos remotos para cada 
colaborador. Além disso, 
quem tem telefonia VOIP 
consegue atender seus clien-
tes em qualquer lugar do 
mundo, o que é uma grande 
vantagem.

Mas e os custos para ter 
tudo isso? Sim, tem custo 
e nem todos os escritórios 
podem pagar. É caro? Já 
foi caro e hoje está mais 
acessível, depende sempre 

Home office na advocacia
Desde muito tempo vem se falando em home office, seja por parte das empresas ou dos colaboradores

pauta, começo e fim 
determinados. Reu-
niões on-line que não 
terminam são chatas e 
improdutivas;

 g) converse individual-
mente com advogados e 
colaboradores fazendo 
que se sintam acolhidos 
e mostre que todos es-
tão trabalhando juntos 
e tudo voltará ao nor-
mal;

 h) marque uma reunião 
(máximo 30 minutos) 
com todos os membros 
do escritório uma vez 
por semana para falar 
de amenidades, per-
guntar o que estão fa-
zendo neste período de 
quarentena. Lembre-se 
que nem todos podem 
estar se sentindo bem 
e que é função sua, 
dono do escritório, ser 
um líder muito melhor 
nesta hora.

Resumindo: pense e aja da 
mesma forma que você pen-
sava e agia quando estava em 
seu escritório. O que mudou 
foi apenas o meio de se co-
municar, de presencial para 
on-line. E muito importante: 
reflita se esta nova forma de 
trabalhar é conveniente para 
você, seu escritório e seus 
colaboradores. Quem sabe 
você possa finalmente fazer 
a tão sonhada transição.

 
(*) - Graduado pela FEA/USP), pós em 

Planejamento Estratégico para Es-
critórios de Advocacia pela FGV, e em 
Gestão Jurídica Estratégica na FIA, é 

fundador e CEO da OM Assessoria.

do tamanho do escritório 
(quantos advogados vão 
utilizar os sistemas) e da 
quantidade de informações 
que precisam ser armaze-
nadas.

Pensando: agora que o 
escritório conseguiu de algu-
ma forma criar mecanismos 
para o trabalho em home 
office, o que fazer? Existem 
muitas publicações sobre 
onde montar o home office, 
como se vestir, como falar, 
que cuidados tomar duran-
te reuniões com clientes e 
com a equipe que são muito 
importantes e devem ser 
seguidas com certeza. Mas 
isto é suficiente?

O que deve ser feito, 
então, para gerenciar um 
escritório de advocacia a 
distância? Como vou delegar 
e verificar o que cada advo-
gado ou membro da equipe 
administrativa/financeira 
deve fazer?

Seguem algumas dicas:
 a) crie rotinas diárias, 

estabeleça prioridades, 
tente manter-se a par 
do que acontece, es-
tabeleça dia e horário 
para cada tarefa;

 b) fale  com os coorde-
nadores de equipe e 
verifique se precisam 
de ajuda;

 c) converse com o res-
ponsável pelo depar-
tamento financeiro, 
verifique se tudo está 
caminhando;

 d) marque reuniões com 
os advogados “chave” 
de cada processo/caso, 
esclareça as dúvidas, dê 
orientações;

 e) seja direto e breve com 
seus clientes, eles po-
dem não estar gostando 
de fazer reuniões on-li-
ne. Acabada a reunião, 
envie um e-mail agra-
decendo a participação 
e, se for o caso, faça um 
breve resumo do que foi 
discutido e acertado;

 f) as reuniões devem ter 

Lucimara da Silva Brito (*)

Como modo de enfrentar 
a atual crise decorrente da 
COVID-19, causada pelo novo 
Coronavírus, mudanças legais 
foram estabelecidas em con-
tratos de diversas espécies. 

Alteração do regime de 
trabalho presencial para o 
teletrabalho, sem registro 
prévio e negociação, é um 
exemplo do contexto atual. 
Além disso, antecipação de 
férias, antecipação de fe-
riados, férias coletivas sem 
prévia comunicação ao órgão 
ministerial e flexibilização da 
jornada compõem o rol de al-
terações legais estabelecidas 
desde março até o presente 
momento.

As medidas podem per-
manecer após a pandemia, 
destacando-se como tendên-
cia nas relações contratuais 
frente aos vindouros impactos 
econômicos. As mudanças 
nas relações de trabalho pro-
postas por diversas Medidas 
Provisórias abrem caminho 
para o retrocesso social e 
fortalecimento da temida 
flexibilização da legislação 
trabalhista. 

Dessa forma, a participa-
ção das entidades sindicais 
nas negociações coletivas é 
necessária para evitar abusos 
e proteger a classe trabalha-
dora, com observância dos 
princípios constitucionais. 
É possível destacar positiva-
mente a opção de trabalho 
em home office, adotada 
pelas empresas nesse período 
emergencial, cujo resultado 
tem superado as expectati-
vas. Vale ressaltar a conhecida 
previsão do teletrabalho no 
artigo 75-A da CLT e a uti-
lização da modalidade em 
diversos segmentos antes da 
pandemia. 

Sem adentrar nas carac-
terísticas que diferem o 
teletrabalho do trabalho 
em home office tratado na 
MP 927/2020, a tendência, 
pós-pandemia, é aumentar a 
frequência dessa modalidade 
de trabalho remoto. Além de 
proteger o trabalhador, se 
mostrou produtiva, satisfa-
tória e eficaz na redução de 
custos - como exemplo, é 

possível citar a ausência de 
necessidade do fornecimento 
de vale-transporte.

Indiscutivelmente, o tra-
balho em home office, que 
vinha sendo explorado timi-
damente, vem se tornando um 
grande aliado para driblar a 
inevitável crise econômica. As 
videoconferências foram fer-
ramentas que contribuíram 
para a modalidade nesse perí-
odo, evitando deslocamentos 
desnecessários, riscos e gas-
tos com viagens, aspectos que 
tendem modificar o cenário 
do mercado de trabalho.

Outro tema a ser explo-
rado com maior frequência 
pós-pandemia é a modalidade 
de contratação intermitente, 
inserida no nosso ordena-
mento jurídico com a reforma 
trabalhista (Art. 443, § 3º da 
CLT). Reputamos abusiva e 
inconstitucional a adoção em 
todos os setores econômicos, 
no entanto, ante a previsão 
legal, há inúmeras decisões 
validando tal modalidade e 
sem dúvida essa discussão 
se estenderá até posiciona-
mento final no STF (Superior 
Tribunal de Justiça).

A pandemia gerada pelo 
novo Coronavírus, que não 
pode ser visto a olho nu, co-
loca diante dos nossos olhos 
os resultados nefastos das 
suas ações, dizimando vidas, 
abalando emoções com o 
isolamento social e economia 
mundial. Não diferente, já 
alterou substancialmente a 
dinâmica das relações con-
tratuais no âmbito trabalhista, 
com demissões, suspensão ou 
interrupção do contrato de 
trabalho, redução salarial e 
outras medidas.

O retrocesso social e eco-
nômico também reflete nos 
prestadores de serviços au-
tônomos, extraindo de todos 
a arte de se reinventar, com 
a certeza de superação e de 
que “digno é o trabalhador 
de seu salário” (Lc.10:17), 
princípio também insculpido 
no artigo da 7º, IV da nossa 
Constituição Federal. 

(*) - Bacharela em Direito pela 
Universidade do Oeste Paulista, 

pertence ao grupo de profissionais do 
escritório Aparecido Inácio e Pereira 

Advogados Associados.

Quais são as tendências nas 
relações contratuais pós-pandemia
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