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Tomar decisões em meio a incertezas não é fácil. Os líderes empresariais 
têm sido pressionados a agir rápido em meio à crise, tomando decisões de 

diretos sobre colaboradores, consumidores, acionistas e a sociedade em 
geral. Diversos aspectos jurídicos devem ser considerados neste processo, 
seja como ferramenta de apoio ao atingimento dos objetivos esperados, seja 

VBSO Advogados tem atuado de forma coordenada, por meio de times 
multidisciplinares, para monitorar e ajudar no enfrentamento dos efeitos da 

especial do nosso site: http://www.vbso.com.br/covid-19/.

VBSO

Acesse todas as atualizações sobre os 
impactos da Covid-19 em nosso site:
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internacional. Seu enfrentamento deu início a uma crise sem precedentes, 
em escala global, com profundos impactos econômicos e sociais.

talvez levassem semanas ou meses a serem tomadas têm sido tomadas em 

Quando este momento chegar, muitas decisões tomadas hoje serão 

riscos devem mudar, negócios devem ser descontinuados e outros novos 
devem surgir.

Neste material, buscamos contribuir, sob uma perspectiva jurídica, para 
resiliência empresarial, ajudando líderes a conduzir seus negócios no 
ambiente de crise, não apenas para assegurar sua sobrevivência neste 
período de incertezas, mas também para ressurgirem fortalecidos para a 
fase de retomada.

Introdução
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trabalhadores e da comunidade em geral. 

“tone at the top”
termos transversais e contínuos, do topo à base.
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Governança Corporativa e Aspectos Societários

Alguns pontos de atenção:

tomadores de decisão e/ou demais colaboradores e consultores especialistas 
em determinadas matérias;

Caso os comitês não sejam formados por conselheiros e diretores, é 
importante assegurar o alinhamento entre as decisões desses comitês com os 

e colaboradores;
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documente todas as decisões tomadas;

plano de contingência;

gestão da crise para colaboradores, sócios e consumidores;

reuniões e assembleias de sócios, assegure-se de manter as medidas de 

As companhias devem considerar os efeitos da epidemia em seus negócios e 

dezembro de 2019;

incompatível com tais pagamentos.
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Como podemos ajudar?

para gestão da crise, visando assegurar respostas assertivas e 

Emissão de opinião legal sobre impactos de decisões a 

administrador.



pagamentos, reduzindo a demanda ou adiando investimentos e, não menos 
importante, revisando a gestão dos impostos diante das medidas tributárias 

econômicos negativos durante a crise.

manter empregos e conseguir atravessar a crise.
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Gestão Financeira e do Caixa
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Captação de Recursos, Refinanciamento de Dívidas e 
Impactos nas Demonstrações Financeiras

Medidas anunciadas:

Medidas anunciadas:

CMN nº 4.791;



Confira aqui a atualização diária de atos normativos sobre Covid-19:

captarem recursos junto ao BNDES ceder créditos para fundos de 

CMN nº 4.792;

crédito peer-to-peer

venture capital/private equity deterem controle 

VBSO
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Além das medidas acima, empresários poderão avaliar alternativas para a captação 
de recursos, tais como:

recebíveis perfomardos ou a performar para veículos emissores de valores 

fundos de investimento em crédito privado estão capitalizados e podem ser 

de garantias;
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Como podemos ajudar?

empréstimos sindicalizados e empréstimos internacionais.

Assessoria na emissão de títulos e valores mobiliários, incluindo 
debêntures, notas promissórias e bonds.

Assessoria na venda de carteira de recebíveis.
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geral, incluindo garantias.



buscam aliviar a carga tributária dos contribuintes neste primeiro momento.

Medidas anunciadas:
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Medidas Tributárias
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927/2020.

outubro, 20 de novembro e 21 de dezembro, respectivamente. A 

contribuinte de parcelamento por inadimplência de parcelas, registro de 

29 de maio de 2020. Além disso, foi anunciada a suspensão de prazos 

reparcelamentos não disponíveis na internet e protocolo de processos 
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jurídicas em geral e em até 97 meses para contribuinte pessoa natural, 

uso médico-hospitalar para facilitar o combate do Covid-19, como, por 

da Covid-19, prevendo a possibilidade de o importador receber a mercadoria 

federal e estadual, ressalvados os atos processuais urgentes, e suspensão do 
atendimento presencial de partes, advogados e interessados, devendo 

Suspensão, a partir de 1º de abril de 2020, do protesto de dívidas ativas de 
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Suspensão dos atos processuais referentes aos processos físicos e das atividades 

Suspensão dos prazos processuais e das sessões presenciais de julgamento até 

n° 1/20.
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Como podemos ajudar?

Covid-19.

judiciais.

impactar as empresas, de forma a redesenhar seu planejamento 

tributos, com ou sem medida judicial, mensurando seus efeitos 
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trabalho;

álcool gel, máscaras e limpeza do ambiente, bem como distanciamento social;

colaboradores, oferecendo apoio às necessidades individuais;

colaboradores;

federais e locais;

com todos seus colaboradores, sempre de forma clara e transparente. 

retomada de seus negócios e sair fortalecida no cenário pós-Covid.

Diante disso, algumas medidas de gestão sobre pessoas são aconselháveis, tais 
como:

Gestão de pessoas e medidas trabalhistas
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Medidas trabalhistas:

teletrabalho;

concessão de férias coletivas;

banco de horas;

devendo a proposta ser encaminhada ao empregado com antecedência 
mínima de dois dias corridos;
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Garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após o 

Suspensão do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito 
entre empregador e empregado, devendo a proposta ser encaminhada ao 

empregado com antecedência mínima de dois dias corridos;

Durante o período de suspensão contratual o empregador deverá manter os 
benefícios pagos aos empregados;

Durante a suspensão do contrato de trabalho o empregado não pode 

25%

50%

Redução
Valor do benefício 

Emergencial de Preservação 
do Emprego e da Renda

Acordo Individual Acordo Coletivo

desemprego

desemprego

desemprego

Todos os 
empregados

Todos os 
empregados

Todos os 
empregados

Todos os 
empregados

Também pode ser negociada a suspensão do contrato de trabalho, 
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recebem até três salários 

mais de dois tetos do 

recebem até três salários 

mais de dois tetos do 

Até R$ 4,8 
milhões

Mais de  R$ 
4,8 milhões

Receita bruta 
anual da empresa

Ajuda compensatória 
mensal paga pelo 

empregador

Valor do Benefício 
Emergencial de Preservação 

do Emprego e da Renda
Acordo Individual Acordo Coletivo

desemprego

desemprego
do salário do 
empregado

Não obrigatória

Todos os 
empregados

Todos os 
empregados
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Como podemos ajudar?



Em decorrência da crise, a continuidade dos negócios pode depender 
essencial da sua cadeia de suprimentos e da sua resiliência.  Troca de 

ser essencial.

anteriormente.
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Cadeia de suprimentos e fornecedores
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Revisão e Renegociação de Contratos

cadeia comercial.

aditivos contratuais, se necessário.

Avaliar apólices de seguro para cobertura dos riscos causados pela pandemia 

Diante disso, recomendamos engajar rapidamente o departamento jurídico ou 
assessores externos na antecipação de cenários de judicialização e na avaliação 
de cenários de disputas judiciais relevantes.
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pandemia.

concreto.

Análise dos impactos das medidas governamentais nos contratos. 

Como podemos ajudar?



o território nacional.

Entretanto, frente aos custos elevados, à morosidade e à incerteza e 

a saber:
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Mediação

Arbitragem

Dispute Board



árbitros, a missão de solucionar a disputa a partir da análise dos argumentos 
de fato e de direito e documentos fornecidos por cada parte.

prerrogativa de prevenir ou solucionar eventuais disputas pontuais 
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árbitros, a missão de solucionar a disputa a partir da análise dos argumentos 
de fato e de direito e documentos fornecidos por cada parte.

prerrogativa de prevenir ou solucionar eventuais disputas pontuais 



Federal n. 11.079/04.

aumento de custos durante o período da pandemia;

pecuniária; e
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Reequilíbrio nos Contratos com Poder Público
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Como podemos ajudar?

interesses do privado, bem como preparar tais documentos, de 

contrato.
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Fornecimento de Insumos e Serviços ao Setor Público
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Como podemos ajudar?

Administrados perante órgãos de controle, judicial ou administrativo.



As medidas de isolamento e distanciamento social tornaram imperativa a 

adotar o teletrabalho. Lojas físicas se tornaram lojas online. Aulas passaram a 

webinars e vídeo conferências.  Nem todos os negócios estavam preparados 
para isso.

pandemia e, provavelmente, algumas das medidas adotadas deverão ser 

normal”?

empresa e seus clientes e seja assegurada a privavidade de dados, bem como 

 
Assim, diante deste cenário, é importante atentar-se para:

empresa;

Atualizar políticas relacionadas ao tratamento de dados pessoais dentro e fora 
da rede corporativa;

Avaliar apólices de seguro para cobertura dos riscos causados pela pandemia 
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Transformação Digital
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Análise de processos e contratos utilizados na cadeia de tratamento de 
dados pessoais; 

de dados sensíveis ou de tratamento especial; 

Análise das peculiaridades no tratamento de dados próprios a cada setor da 
economia;

cadeia de tratamento de dados;

Como podemos ajudar?



A pandemia de Covid-19 em algum momento irá acabar e os negócios, a 

retornarão para os níveis de atividade pré-crise.

Além de gerenciar os efeitos de curto prazo da pandemia, os líderes 
empresariais devem também se ocupar com a retomada dos negócios no 
mundo pós Covid-19.  Como será esse mundo? Quem serão os ganhadores 
e os perdedores? Quais oportunidades surgirão?

repensadas e redesenhadas. 

Em muitos negócios, os planejamentos corporativos formulados antes da 

investimentos deverão ser repensados, novas metas e indicadores de 

Atualmente, diversos cenários, entre pessimistas e mais otimistas, podem ser 

desenho de contratos efetivos com clientes, parceiros e fornecedores, 
possivelmente em um mundo cada vez mais digital.

As ferramentas jurídicas podem e devem ser vistas como importante aliadas 

novo cenário futuro adverso.
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Preparando-se para a Retomada
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