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Contratar em tempos 
de pandemia

É importante para 
os cidadãos poder 
entender os direitos e 
deveres relativos aos 
contratos fechados antes 
e durante a pandemia

Contrato é instrumen-
to onde se vê (quando 
o contrato é escrito), 

ou se ouve (quando o con-
trato é verbal) o acordo de 
vontades de duas ou mais 
pessoas, de instituições e 
de empresas, criando, mo-
dificando ou extinguindo 
obrigações e direitos. O sim-
ples fato de se comprar uma 
passagem de ônibus para 
apresentá-la ao motorista e 
seguir viagem, ou receber a 
entrega das compras pagas 
no aplicativo que prestou o 
serviço de trazê-las do mer-
cado, esses são exemplos 
de contratos que fechamos 
sem nem perceber que es-
tamos contratando.

É possível contratar a 
respeito de tudo que tiver 
fins lícitos, ou seja, tudo 
que seja permitido por lei ou 
que não tenha sido proibido, 
isso, seguindo os princípios 
básicos da boa fé, do fim so-
cial a que se destina o pacto 
e também da vontade livre 
das partes contratantes, que 
devem ser pessoas maiores 
de idade e capazes de res-
ponder por seus atos. São 
dezenas de modalidades de 
contratos. Há por exemplo 
o contrato de compra e 
venda, o de troca, de doa-
ção, de aluguel de imóvel 
ou outro bem, contrato de 
empréstimo, de seguro, 
contratos bancários, com 
escolas, contrato eletrôni-
co - aquele formalizado de 
longe, por loja virtual, com 
a ausência presencial dos 
contratantes, etc.

Quando o contrato fir-
mado tiver irregularidades, 
ou seja, contiver vícios por 
erro, ignorância, dolo, frau-
de, ou mesmo nos casos de 
ter sido feito por pessoa 
incapaz, havendo equívo-
cos, o que foi contratado 
pode ser declarado nulo ou 
anulado pelo Poder Judiciá-
rio. Ademais, nos casos em 
que é descumprida alguma 
obrigação contratual, seja 
no contrato verbal, escrito 
ou combinado por mídia di-
gital, esse descumprimento 
está sujeito a indenização 
por perdas e danos, cobran-
ça de juros, multa e correção 
monetária. 

Entretanto, nesse mo-
mento de crise mundial, 
quando as pessoas estão 
sendo obrigadas a per-
manecer dentro das suas 
casas e muitas das ve-
zes descumprir ou ver o 
descumprimento de algo 
contratado, como pode ser 
melhor proceder? Acontece 
que, no atual momento, os 
acontecimentos podem ser 
considerados como casos 
fortuitos ou de força maior, 
devido à determinação de 
quarentena para todos e 
mais especificamente para 
quem é do grupo de risco. 
Assim, como o Judiciário 
decidirá sobre quem tem ou 
não razão se houver quebra 
do contratado?

Vale esclarecer, nos ca-
sos fortuitos ou de força 
maior há a possiblidade de 
descumprimento das obri-
gações devido à ocorrência 
de algo inevitável, previsível 

ou não, como o caso da 
pandemia da COVID19 alas-
trando-se por quase todo o 
planeta, causando prejuízos 
ainda incalculáveis, quando 
festas de casamento estão 
sendo canceladas, viagens 
para outros continentes 
também, os restaurantes es-
tão sem clientes, shoppings 
centers estão fechados e as 
poucas lojas ainda abertas 
encontram-se vazias.

Vivemos tempos de gran-
de insegurança econômica 
e jurídica, e para momentos 
assim, de excepcionalidade, 
melhor usar de precaução 
consultando bons advoga-
dos que auxiliem nos novos 
contratos, onde inclusive 
pode ser estipulada cláusula 
determinando quem irá as-
sumir o risco, ou o prejuízo 
do que está sendo negocia-
do, nos casos fortuitos ou 
de força maior.

Para o que já estava con-
tratado antes da pandemia, 
se todas as partes contra-
tantes puderem alegar caso 
fortuito ou de força maior, o 
melhor é partir para a nego-
ciação ganha-ganha, usando 
da boa-fé, conciliando os 
interesses de todos. Se as 
partes conseguirem chegar 
a um acordo quanto ao que 
estava contratado sem pre-
cisar ir ao Judiciário, impor-
tante registrar o combinado 
por escrito, especificando 
tratar-se de um aditivo ao 
antigo contrato, que as de-
mais cláusulas continuarão 
sendo respeitadas. Ao final 
todos devem assinar.

Ora, outra dica impor-
tante para caso do cidadão 
decidir assinar um contrato, 
um aditivo de contrato, ou 
qualquer contrato, é estar 
atento para: (1)saber os 
objetivos do pacto que 
se está por assinar; (2)se 
quem está contratando tem 
capacidade para honrar o 
contrato; (3)compreender 
o que de fato está escrito, 
caso contrário consultar 
advogado; (4)observar se 
há renovações automáticas, 
quais as condições, preço, 
provisões, duração, local, 
responsabilidades e direi-
tos, multas aplicáveis, datas 
limites para certos eventos, 
garantias, motivos e formas 
de encerramento e o local 
(foro) onde as dúvidas 
possam ser tratadas judi-
cialmente, por mediação ou 
por arbitragem.

Muito importante tam-
bém não deixar espaços 
em branco, onde possa ser 
encaixado algum texto; não 
rasurar; não assinar folha 
em branco; rubricar todas 
as folhas do contrato; es-
crever no rodapé de todas 
as folhas o objetivo e a data 
da assinatura do contrato e 
guardar uma cópia idêntica 
ao original, inclusive com 
todas as assinaturas.

De acordo com o expos-
to, parece possível avaliar 
que, mesmo em dias co-
muns contratar não é algo 
simples, portanto, em dias 
de pandemia, importante 
assegurar-se dos direitos 
e deveres dos envolvidos, 
com cautela e precisão, 
para evitar o desequilíbrio 
contratual e prejuízos.
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Brasil, agosto de 2020: O 
mercado de trabalho 
brasileiro tem apre-

sentado uma recuperação 
considerável, é o que aponta 
um estudo da FGV do mês 
de junho. Ainda de acordo 
os números apresentados, 
o indicador recuperou, nos 
últimos três meses, cerca 
da metade das perdas do 
trimestre entre fevereiro e 
abril.

Os contratos intermi-
tentes, que hoje represen-
tam 2,4 mil vagas, foram 
criados nesse período de 
pandemia e, apesar do im-
pacto direto nos postos de 
trabalho, essa modalidade 
de contrato acumula um 
saldo positivo de 16 mil 
postos ao ano.

Esses contratos, que foram 
criados na reforma trabalhis-
ta de 2017, voltaram para 
o radar dos empresários 
brasileiros em meio à flexi-
bilização da quarentena, por 
permitir que as empresas 
chamem os funcionários 
apenas quando houver de-
manda e, por isso, paguem 
somente as horas efetiva-
mente trabalhadas.

Para muitos, é uma relação 

A Justiça do Trabalho de São 
Paulo determinou que a Uber Eats 
forneça aos entregadores de comida 
pelo aplicativo álcool em gel, auxílio 
financeiro em caso de afastamento e 
pontos de apoio para higienização. 
A sentença da juíza Josiane Grossl, 
titular da 73ª Vara, atende um pedido 

do Ministério Público do Trabalho.
A juíza justificou a decisão de-

vido ao aumento da demanda por 
entrega de comida em casa com a 
pandemia. “Ao mesmo tempo em 
que a utilização do delivery reduz 
o risco de contágio do consumidor 
que recebe o produto em casa, os 

trabalhadores que realizam as en-
tregas ficam expostos ao contágio”. 
A empresa deve fornecer além de 
álcool, equipamentos de proteção, 
como máscaras. A Uber também está 
obrigada a instalar mais pontos de 
apoio aos entregadores, chamados 
de centros de higienização (ABr).

Deibson Silva

A
I G

oo
w

it

Emprego esporádico é o novo 
normal do trabalhador paulistano
Dados do Caged mostram que a ocupação intermitente voltou a crescer em meio à reabertura das atividades 
comerciais e, mesmo com o cenário da Covid-19, cerca de 2,4 mil vagas foram criadas nesse período

Ao todo, foi investido R$ 
1,4 milhão no desenvol-
vimento de tecnologias e 
parcerias (como LinkedIn e 
Udemy) para compor a rede 
social, e a expectativa é que 
o Goowit se torne um uni-
córnio (empresa que atinge 
R$ 1 bilhão em faturamento) 
até 2022.

O acesso é gratuito para 
os usuários, mas o CEO da 
Goowit Deibson Silva não 
parou por aí, colocou à dis-
posição, gratuitamente, uma 
inteligência artificial, Sher-
ppy para treinar humanos e 
dar dicas ao desempregado 
de como voltar para o mer-
cado de trabalho durante a 
pandemia.

“As mudanças vieram 
para ficar e o quanto antes 
o profissional fizer os ajus-
tes, menos danos terá na 
carreira”, comenta. Com o 
intuito de ajudar candida-
to e empresa, foi criado o 
Sherppy, uma solução em 
Inteligência Artificial que 
atua como Mentor Vocacio-
nal, ajudando os usuários 
no desenvolvimento de Soft 
e Hard Skills (habilidades 
comportamentais e técnicas, 
respectivamente).

mais flexível de trabalho, e 
parece se adequar a esse 
momento em que é preciso 
reabrir as portas para que a 
economia volte a girar.  

De acordo com o Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), 
o Brasil perdeu 331,9 mil 
postos de trabalho formais 
em maio (último dado dis-
ponível), devido à crise 
econômica causada pelo 
novo Coronavírus. E esse fe-
chamento foi praticamente 
generalizado.

Mediante esse cenário, 
a startup e rede social de 
recrutamento, que liga 300 
mil usuários cadastrados 

na plataforma, programou 
seu algoritmo para fazer o 
match do candidato com a 
vaga desejada. O GOOWIT 
une Inteligência Artificial 
e People Analytics e faz a 
recolocação do profissional 
no mercado de trabalho. 
Combina desempregados 
e empresas com 99% de 
assertividade, reduz o tem-
po de contratação de 45 
dias para 7 dias, além de 
garantir 30% de aumento 
na retenção de profissionais 
evitando, assim, prejuízos, 
já que Brasil é o 9º país do 
mundo que mais desperdiça 
dinheiro nas contratações e 
demissões.

Para Celson Hupfer, CEO da Connekt  e doutor em Psi-
cologia Social, não existe muito segredo, basta manter a 
calma e agir o mais natural possível. “É importante que a 
conversa seja a mais natural possível e o candidato deve 
agir de modo parecido como em outras situações sociais. 
O único ponto é que a pessoa deve ficar atenta com sua 
oratória, demonstrar suas qualidades e os motivos pelos 
quais ela deve ser contratada”. Para auxiliar no processo 
de recrutamento, o especialista separou sete dicas, que 
inclusive, podem ser utilizadas durante a pandemia para 
entrevistas online. Confira: 
 1) Seja pontual - A primeira dica é ser pontual, seja 

na entrevista presencial ou por vídeo, como estão 
sendo realizadas durante a pandemia. É preciso ver 
com antecedência o percurso até o local de entre-
vista e se programar para chegar com antecedência, 
levando em conta que podem ocorrer imprevistos. 
Já para o online, realize testes de áudio e vídeo e 
se possível, coloque um despertador cinco minutos 
antes, para não perder a hora, já que como estamos 
em casa, as chances de se distrair e perder o horário 
são maiores. 

 2) Comunicação verbal - Treine alguns pontos que 
julga importante falar durante a entrevista. Já no 
momento, seja o mais claro e conciso, utilizando 
tom de voz adequado. A forma como falamos pode 
transmitir confiança, porém, quando feito de modo 
errado, pode transparecer timidez ou até, falta de 
interesse ou sabedoria para determinados assuntos. 

 3) Mantenha contato visual - Manter um contato 
visual pode aproximar você do recrutador, e sig-
nificar para ele autoconfiança e sabedoria em lidar 
com momentos de nervosismo. Esse tipo de contato 
ajuda a estabelecer conexão com o contratante e faz 
com que ele sinta mais empatia com você durante a 
entrevista. 

 4) Permaneça atento - Treine sua atenção para não 
perder o foco durante a entrevista. Desligue o celular, 
fique longe de relógios e lembre de tirar chicletes ou 
balas da boca. No caso da entrevista online, avise os 
familiares, fique longe de ruídos externos da rua e 
não fique perto de animais, apesar de serem fofos, 
eles também podem tirar a sua atenção. 

 5) Roupas - É importante buscar a cultura da empresa, 
quais os tipos de roupa que utilizam no dia-a-dia, para 

Essencial: ficar atenta com sua oratória, demonstrar suas 
qualidades e os motivos pelos quais deve ser contratada.
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Sete dicas de como se comportar em 
uma entrevista de emprego

ter uma  ideia em quais peças utilizar. Evite roupas 
extravagantes e itens como chinelo, boné, peças 
curtas, transparentes ou decotadas. É importante 
passar uma certa formalidade e demonstrar que você 
conhece o ‘estilo’ da empresa. A regra vale também 
para a entrevista online. 

 6) Seja natural - A entrevista de emprego é uma 
conversa natural. Então, atente-se aos sinais que o 
seu recrutador dá. “Dance a dança dele. Se ele fizer 
brincadeiras, dê risada e continue com a comunicação 
visual. Caso ele seja mais sério, permaneça com uma 
postura parecida. Lembre-se de não se alongar nas 
respostas, ao mesmo tempo que não fale de modo 
tão resumido, não minta, domine seu currículo e 
fale sobre suas conquistas e expectativas e se tiver 
dúvidas, questione o entrevistado”, finaliza Hupfer. 

 7) Respire! - É comum ficarmos nervosos, ter dor de 
cabeça ou ansiedade. Por isso, é importante respirar 
pausadamente antes e durante a entrevista, isso leva 
ar aos pulmões e cérebro e dá a sensação de calma 
no corpo. A ansiedade pode fazer a gente a falar 
demasiadamente ou calar-se mais, contrair o corpo 
e causar nervosismo e estresse, nosso corpo fala, 
então também evite cruzar os braços, gesticulações 
agressivas e desordem com bolsa ou pasta que levou 
para a entrevista. 

Fonte e mais informações: (www.connekt.com.br).

Uber deve aumentar proteção a entregadores

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais 
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 
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3106-4171www.netjen.com.br


