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Por meio do presente Boletim Informativo, agora em sua sétima 

edição, o escritório Guedes Pinto Advogados oferece a seus clien-

tes, bem como à sociedade em geral, um levantamento, atuali-

zado semanalmente, com as principais repercussões jurídicas da 

pandemia da COVID-19, que se alastrou mundo afora neste ano 

de 2020. Os textos e informações que seguem foram redigidos e 

compilados pelos advogados integrantes desta banca de advoca-

cia. Esperamos que, em meio à confusa profusão de Decretos, Leis 

e Projetos de Lei, Medidas Provisórias, decisões judiciais e demais 

elementos juridicamente relevantes, este Boletim seja útil àqueles 

que o lerem.

APRESENTAÇÃO

Aluísio Coutinho Guedes Pinto
Sócio Fundador do escritório
Guedes Pinto Advogados



No Boletim Focus divulgado pelo Banco Central no dia 20 de julho, a 

projeção de inflação (IPCA) permaneceu em 1,72% para 2020 e em 3% 

para 2021. Com as surpresas positivas resultantes de alguns indicado-

res de atividade econômica de curto prazo, a projeção de PIB para 2020 

passou de -6,1% para -5,95%, com um crescimento estimado de 3,5% 

para 2021.

ECONOMIA  
(20 A 24 DE JULHO DE 2020) 

https://conteudos.xpi.com.br/economia/boletim-focus-20-07-2020/
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• Min. Celso de Mello, do STF, libera réu que 
teve prisão em flagrante convertida em 
preventiva sem audiência de custódia.

• Morte do inventariante não extingue ação 
de prestação de contas sem resolução de 
mérito, decide 3ª Turma do STJ.

• Motorista de carro-forte não receberá pe-
riculosidade por atender conveniência em 
posto de combustível, decide 5ª Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho.

• Por decisão da 16ª vara Cível de SP, Sho-
pping poderá ter energia cortada por ina-
dimplência durante pandemia.

• Por determinação do STJ, paciente que 
teve negado exame para tratamento de 
câncer será indenizada por danos morais.

CENÁRIO JURÍDICO 

• Não cabe ao juiz alterar vontade das par-
tes, entende TRT-2 ao homologar integral-
mente acordo trabalhista.

• Presidente da República sanciona com ve-
tos Lei n. 14.027/20, que permite volta de 
sorteios na TV.

• Min. Dias Toffoli mantém restrição a ope-
rações policiais em comunidades do RJ du-
rante pandemia.

•  Proprietário de imóvel terá que indenizar 
vizinha por transtorno de obra durante 
pandemia, decide juízo do 5º Juizado Es-
pecial Cível de Brasília.

• Fotos e mensagens em redes sociais pro-
vam amizade íntima a comprometer de-
poimento, entende TRT-18.

20/07 21/07

https://www.migalhas.com.br/quentes/330934/celso-de-mello-libera-reu-que-teve-prisao-em-flagrante-convertida-em-preventiva-sem-audiencia-de-custodia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330912/morte-do-inventariante-nao-extingue-acao-de-prestacao-de-contas-sem-resolucao-de-merito
https://www.migalhas.com.br/quentes/330895/motorista-de-carro-forte-nao-recebera-periculosidade-por-atender-conveniencia-em-posto-de-combustivel
https://www.migalhas.com.br/quentes/330895/motorista-de-carro-forte-nao-recebera-periculosidade-por-atender-conveniencia-em-posto-de-combustivel
https://www.migalhas.com.br/quentes/330941/shopping-podera-ter-energia-cortada-por-inadimplencia-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330946/paciente-que-teve-negado-exame-para-tratamento-de-cancer-sera-indenizada-por-danos-morais
https://www.migalhas.com.br/quentes/330963/nao-cabe-ao-juiz-alterar-vontade-das-partes-entende-trt-2-ao-homologar-integralmente-acordo-trabalhista
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.027-de-20-de-julho-de-2020-267731058
https://www.migalhas.com.br/quentes/330972/toffoli-mantem-restricao-a-operacoes-policiais-em-comunidades-do-rj-durante-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/330974/fotos-e-mensagens-em-redes-sociais-provam-amizade-intima-a-comprometer-depoimento-entende-trt-18


BOLETIM INFORMATIVO - A PANDEMIA E SUAS REPERCUSSÕES JURÍDICAS5

• Por decisão do 2º Juizado Especial Fede-
ral de Volta Redonda/RJ, mulher que teve 
auxílio emergencial indevidamente negado 
será indenizada.

• Por decisão da 20ª vara de Brasília, loja 
deve obedecer a Decreto Estadual que de-
termina testagem periódica e testar quin-
zenalmente funcionários de shopping para 
covid-19.

• Desembargador do TJ/MG suspende aber-
tura de restaurantes e lanchonetes em BH.

• Lojas conseguem redução de aluguel pro-
porcional às fases de reabertura do comér-
cio em shoppings paulistas.

• Falta de intimação do devedor é irregulari-
dade insanável que invalida leilão, decide o 
juízo 9ª vara Cível e de Acidentes de Tra-
balho de Manaus/AM.

• Juízo da 4ª vara Cível de Jabaquara/SP per-
mite que empresa recolha custas ao final 
do processo em razão da pandemia.

• Senado Federal aprova a conversão em lei 
da MP 934/20, que desobriga escolas a 
cumprirem quantidade de dias letivos em 
2020.

24/0722/07

23/07

https://www.migalhas.com.br/quentes/331039/mulher-que-teve-auxilio-emergencial-indevidamente-negado-sera-indenizada
https://www.migalhas.com.br/quentes/331047/df-riachuelo-deve-testar-quinzenalmente-funcionarios-de-shopping-para-covid-19
https://www.migalhas.com.br/quentes/331086/desembargador-suspende-abertura-de-restaurantes-e-lanchonetes-em-bh
https://www.migalhas.com.br/quentes/331086/desembargador-suspende-abertura-de-restaurantes-e-lanchonetes-em-bh
https://www.migalhas.com.br/quentes/331097/lojas-conseguem-reducao-de-aluguel-proporcional-as-fases-de-reabertura-do-comercio-em-shoppings-paulistas
https://www.migalhas.com.br/quentes/331103/falta-de-intimacao-do-devedor-e-irregularidade-insanavel-que-invalida-leilao
https://www.migalhas.com.br/quentes/331123/juiz-permite-que-empresa-recolha-custas-ao-final-do-processo-em-razao-da-pandemia
https://www.migalhas.com.br/quentes/331123/juiz-permite-que-empresa-recolha-custas-ao-final-do-processo-em-razao-da-pandemia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/mpv/mpv934.htm
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O Governo Federal anunciou diversas me-
didas minimizadoras dos impactos sofridos 
pelas empresas com a recessão econômica 
gerada pela pandemia. São ações redutoras 
de custos, mediadoras de conflitos e facili-
tadoras de procedimentos, destacando-se, 
na área tributária:

• Sancionada em 14/04, Lei n. 13.988/2020, 
oriunda da MP 899/2019, dispõe sobre a 
transação de créditos da Fazenda Pública 
no âmbito da União.

• Diferimento do pagamento do FGTS por 3 
meses, com quitação em até 6 parcelas a 
partir de 07/06/2020 (MP n° 927/2020);

• Prorrogação do Simples Nacional em: a) 
6 meses do prazo para pagamento da 
parcela dos tributos federais e de todas 
as parcelas do MEI; e b) em 3 meses para 
as parcelar do ICMS e do ISS (Resol. nº 
154/2020);

CENÁRIO NORMATIVO

• Diminuição à metade das alíquotas das 
contribuições a outras entidades (tercei-
ros – MP n° 932/2020);

• Prorrogação do PIS, COFINS, da Contri-
buição Previdenciária Patronal e CPRB, 
e do FUNRURAL de abril e maio para 
agosto e outubro (Portarias ME n° 139 e 
150/2020);

• Suspensão, até 29/05/2020, de: 1) avisos 
de cobrança e intimação para pagamento 
de tributos; 2) exclusão de parcelamento; 
3) bloqueio no CPF; 4) inaptidão no CNPJ; 
5) decisões de PER/DCOMPs (Port. RFB 
n° 543/2020);

• Prorrogação, por 90 dias, das CNDs e 
CPDENs vigentes em 24/03/2020 (Port. 
Conj. n° 555/2020);

• Suspensão por 90 dias na PGFN dos 
prazos: 1) de impugnação e recurso em 

TRIBUTÁRIO

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.988-de-14-de-abril-de-2020-252343978
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108368
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108368
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-932-de-31-de-marco-de-2020-250477890
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-139-de-3-de-abril-de-2020-251138204
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107927
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=107927
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-555-de-23-de-marco-de-2020-249439539
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-conjunta-n-555-de-23-de-marco-de-2020-249439539
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PARR; 2) de manifestação de inconformi-
dade de exclusão do PERT; 3) de oferta 
antecipada de garantia em EF; 4) para Pe-
dido de Revisão de Dívida Inscrita; 5) pro-
testo de CDAs; 6) instauração de PARR; 
(Port. PGFN nº 7.821/2020);

• Transação Extraordinária, com entrada de 
1% do débito, dividida em até 3 parcelas, 
com a 1ª em junho de 2020, e parcela-
mento do remanescente em até 81 me-
ses; para pessoa natural, EIRELI, ME ou 
EPP o remanescente é de até 91 meses. 
(Port. PGFN nº 7.820/2020);

• Prorrogação do prazo para a declaração do 
IRPF para 30/06 (IN RFB n° 1.930/2020);

• IOF zerado nas operações de crédito até 
03/07 (Decreto n° 10.305/2020).

• Portaria nº 201/20, do Ministério da Eco-
nomia, que prorroga os prazos de ven-
cimento das parcelas mensais relativas 
aos programas de parcelamento adminis-
trados pela Secretaria Especial da RFB e 
pela PGFN.

Santa Catarina:

• Resolução SEFAZ/SC 136/20: posterga 
para 30/04 o prazo para entrega do DUB-
-ICMS relativo ao 2º semestre de 2019 e 
prorroga por 90 dias a validade das certi-
dões de regularidade fiscal.

• Decreto n. 532/20: suspende os prazos de 
reclamação e recursos no âmbito da Ad-

ministração Tributária Estadual; prorroga a 
validade das CNDs até o fim do prazo do 
Decreto n. 515/20.

• Florianópolis: Decreto n. 21.365/20 – 
prorroga o vencimento das parcelas de 
ISS dos meses de abril a junho.

No âmbito trabalhista, foram editadas nor-
mas com o objetivo principal de manter es-
táveis as relações trabalhistas, sem que o 
empregador seja demasiadamente onerado:

• Medida Provisória n. 927/20 – Auxilia as 
empresas no enfrentamento do estado de 
calamidade pública através das seguintes 
ferramentas: a) teletrabalho; b) antecipação 
de férias individuais; c) facilitação da conces-
são de férias coletivas; d) aproveitamento e 
antecipação de feriados; e) banco de horas; 
f) suspensão da exigência de exames de se-
gurança e saúde do trabalho; g) suspensão 
do recolhimento de FGTS; h) suspensão de 
processos administrativos; i) prorrogação de 
acordos e convenções coletivas.

• Medida Provisória n. 936/20 – Institui o 
Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego e da Renda e dispõe sobre me-
didas trabalhistas complementares para 
enfrentamento do estado de calamidade 
pública reconhecido pelo Decreto Legis-
lativo n. 6/20, e da emergência de saúde 
pública de importância internacional de-
corrente do coronavírus (covid- 19),

TRABALHISTA

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-7.821-de-18-de-marco-de-2020-248644106
http://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-7.820-de-18-de-marco-de-2020-248644104
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=108340
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.305-de-1-de-abril-de-2020-250853594
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-201-de-11-de-maio-de-2020-256310621
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.305-de-1-de-abril-de-2020-250853594
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=391778
https://leismunicipais.com.br/a1/sc/f/florianopolis/decreto/2020/2137/21365/decreto-n-21365-2020-dispoe-sobre-a-prorrogacao-do-vencimento-das-parcelas-do-imposto-sobre-servico-de-qualquer-natureza-iss-fixo-do-ano-2020-em-decorrencia-da-pandemia-relacionada
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/Mpv/mpv927.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
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• Medida Provisória n. 944/20 – Programa 
Emergencial de Suporte a Empregos.

• Medida Provisória n. 959/20 – Estabe-
lece a operacionalização do pagamento 
do benefício emergencial de preserva-
ção do emprego e da renda e do benefí-
cio emergencial mensal (MP n. 936), bem 
como prorroga a vacatio legis da Lei nº 
13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais – LGPD).

• Em liminar na ADPF 672, Min. Alexandre 
de Moraes, do STF, reconheceu a compe-
tência concorrente dos governos estadu-
ais e distrital e suplementar dos governos 
municipais, para a adoção ou manutenção 
de medidas restritivas legalmente permi-
tidas durante a pandemia.

União:

• Lei n. 13.979/20 – Dispõe sobre as me-
didas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância interna-
cional decorrente do coronavírus respon-
sável pelo surto de 2019;

• Decreto n. 10.282/20 (alterado pelo De-
creto n. 10.329/20) – Regulamenta a Lei 
nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as ati-
vidades essenciais.

• Decreto Legislativo n. 6/20 – Reconhece 
a ocorrência do estado de calamidade pú-
blica;

• Portaria n. 454/20, do Ministério da Saú-
de – Declara o estado de transmissão co-
munitária do coronavírus;

• Medida Provisória n. 948/20 – Dispõe so-
bre o cancelamento de serviços, de reser-
vas e de eventos dos setores de turismo e 
cultura em razão do estado de calamidade 
pública e da emergência de saúde pública 
de importância internacional decorrente 
do coronavírus (covid-19).

Governo do Estado de Santa Catarina:

• Decreto 515/2020, de 17/03/2020 – De-
clara situação de emergência em todo o 
território catarinense;

• Decreto 525/2020, de 23/03/2020 – Dis-
põe sobre novas medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do co-
ronavírus e estabelece outras providências;

• Decreto n. 562, de 17/04/2020 – Decreta 
estado de calamidade pública em todo o 
território catarinense;

• Decreto n. 587, de 30/04/2020 – Altera o 
Decreto nº 562, de 2020;

• Portaria 256 - GAB/SES, de 21/04/2020 
– Normativas de funcionamento de servi-
ços de alimentação, a partir de 22 de abril 
de 2020.

• Portaria 257 - GAB/SES, de 21/04/2020 
– Autorização para funcionar os estabele-
cimentos internos em shoppings, centros 
comerciais e galerias.

NORMAS SANITÁRIAS

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv944.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20959-2020?OpenDocument
http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=15342867936&ext=.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10329.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10329.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/prt454-20-ms.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv948.htm
http://www.saude.sc.gov.br/coronavirus/legislacao.html
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• Portaria 258 - GAB/SES, de 21/04/2020 – 
Autorização para a realização de ativida-
des dos estabelecimentos que oferecem 
serviços relacionados à prática de exercí-
cios físicos.

• Portaria 266 - GAB/SES, de 22/04/2020 
– Autoriza a Polícias Militar e Civil e os 
Bombeiros Militares a agir na condição de 
autoridade de saúde, cabendo-lhes a fis-
calização de todos os serviços e ativida-
des liberadas a funcionar sob regramento 
especial durante a vigilância da pandemia 
do COVID-19.

Município de Florianópolis:

• Decreto n. 21.478, de 22/04/2020 – esta-
belece critérios para o funcionamento de 
atividades durante a emergência de saú-
de pública de importância internacional 
decorrente da infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);

• Decreto n. 21.459, de 17/04/2020 – auto-
riza, a partir de 20/04/2020, as atividades 
do comércio de rua em geral e o funcio-
namento de hotéis, pousadas e simila-
res, observadas determinadas restrições 
sanitárias, bem como prorroga regras 
estabelecidas no Decreto nº 21.444, de 
11/04/2020.

http://www.pmf.sc.gov.br/noticias/index.php?pagina=notpagina&noti=22276
http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/diario/pdf/17_04_2020_20.00.52.8264489b2909cd454a8d0a462c8e4cd7.pdf
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Em tese, é crime declarar o ICMS e não o recolher aos 

cofres públicos. É essa a interpretação adotada pelo 

Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Segundo o STF, “O contribuinte que, de forma 

contumaz e com dolo de apropriação, deixa de recolher 

o ICMS cobrado do adquirente da mercadoria ou ser-

viço incide no tipo penal do artigo 2º (inciso II) da Lei 

8.137/1990”. Este tipo penal criminaliza a conduta da-

quele que “deixar de recolher, no prazo legal, valor de 

tributo ou de contribuição social, descontado ou cobra-

do, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que 

deveria recolher aos cofres públicos”. Em outros ter-

mos, compreende-se que o comerciante que desconta 

ou cobra o ICMS (próprio), mas não o recolhe, comete 

o crime acima mencionado, mesmo que tenha havido 

a declaração desse tributo ao Fisco (se não houvesse a 

declaração, tratar-se-ia do crime tipificado no art. 1º, I, 

da Lei n. 8.137/90). Essa interpretação rende diversos 

problemas, acentuados em meio à pandemia (como se 

apontou em texto anterior).

Em meio a esse cenário de caos sanitário, econômico 

e jurídico, com quedas bruscas na atividade econômi-

ca, é absolutamente natural que algumas empresas 

não deem conta de quitar suas obrigações financeiras 

– aí incluída, eventualmente, aquela atinente ao ICMS. 

O que fazer, então, nessa situação? Considerando que o  

Aluísio Coutinho Guedes Pinto
Sócio-fundador do Guedes Pinto Advogados
aluisio@guedespinto.adv.br

MINHA EMPRESA NÃO CONSEGUIU 
PAGAR O ICMS. E AGORA?

CRIMINAL TRIBUTÁRIO 

https://guedespinto.adv.br/a-pandemia-e-suas-repercussoes-juridicas-boletim-informativo-5/
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inadimplemento de ICMS constitui, em tese, um crime 

– ao qual é cominada pena de seis meses a dois anos 

de detenção, e multa –, uma resposta precisa é funda-

mental.

Em primeiro lugar, deve-se ter em mente que a palavra 

de ordem, diante de dificuldades financeiras que even-

tualmente impeçam o recolhimento dos tributos devi-

dos, é transparência. O inadimplemento tributário, por si 

só, já traz consigo implicações jurídicas graves, nas esfe-

ras tributária e criminal. Se estiver acompanhado de atos 

fraudulentos, todavia, esse inadimplemento será ainda 

mais grave: na esfera tributária, as multas serão ainda 

mais elevadas; no âmbito penal, a pena é muito mais se-

vera (dois a cinco anos de reclusão, e multa). Por isso, 

a transparência é fundamental para não agravar ainda 

mais as naturais repercussões prejudiciais do inadimple-

mento de ICMS.

Dito isso, a hipótese mais evidente para a não configu-

ração da responsabilidade criminal pelo inadimplemento 

do ICMS é a de quitação (com a imediata extinção da pu-

nibilidade) ou parcelamento do tributo (com a suspensão 

da punibilidade, até a quitação). No entanto, em situa-

ções nas quais a crise econômica se prolongue, essa hi-

pótese pode não ser factível.

Por isso, vale atentar às hipóteses em que a jurispru-

dência aceita – ainda que renitentemente – a exclusão 

de ilicitude ou de culpabilidade em razão de dificulda-

des financeiras. Nesses casos, admite-se, em situações 

financeiras excepcionalíssimas, que o inadimplemento 

tributário não configura crime, porque não era exigível 
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da empresa contribuinte que adotasse outra conduta. A 

lógica é a de que, em situações tais, a empresa deve alo-

car seus recursos nas demandas mais urgentes, como 

aqueles relativas a fornecedores indispensáveis e ao 

pagamento dos colaboradores. Escusa-se, assim, o ina-

dimplemento do tributo.

Essa situação, todavia, é excepcional. Para que admitam 

essa escusa, os tribunais costumam demandar provas 

bastante robustas não só quanto à crise financeira pela 

qual passa a empresa, mas também quanto à situação 

financeira de seus sócios e controladores.

Por conta dessas significativas exigências probatórias, 

por vezes não é possível a construção de uma tese que 

leve à exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim, sobressaem como opções os acordos penais. A 

depender do crime imputado, é possível firmar acordos 

de diversas espécies, que vão da transação penal e da 

suspensão condicional do processo até o recém-criado 

acordo de não persecução penal.

Em certos cenários, os acordos são, de fato, a melhor 

opção, porque permitem que o Ministério Público e a de-

fesa transacionem, de forma a firmarem condições van-

tajosas para ambas as partes. Essas condições dizem 

respeito não apenas à pena a ser aplicada (se for o caso), 

mas também quanto à forma de adimplemento dos tri-

butos não pagos. Essa previsão, em acordos penais re-

lativos a crimes tributários, é indispensável e, portanto, 

deve ser negociada com cuidado por acusação e defesa.
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Em suma, diante de eventual inadimplemento tributário 

– situação praticamente inevitável, dado o atual cenário 

econômico –, a atuação deve ser pautada pela transpa-

rência. Além disso, caso a persecução penal evolua, é ne-

cessária atenção e compreensão do cenário processual, 

que pode direcionar a atuação da defesa para a postu-

lação do reconhecimento de excludentes de ilicitude ou 

de culpabilidade ou para a pactuação de acordos penais.
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Desde o final de março, em razão do estado de calami-

dade pública e a necessidade de isolamento social, as 

Varas e TRTs deixaram de ter audiências e atendimento 

presenciais.

Os prazos processuais também foram suspensos. Con-

tudo, voltaram a correr em 04/05 nos processos eletrô-

nicos. Já a realização de audiências presenciais continua 

com restrições.

O art. 6º do Ato n. 11 da CGJT possibilita que os juí-

zes adotem o rito processual estabelecido no artigo 335 

do CPC quanto à apresentação de defesa, inclusive sob 

pena de revelia. Assim, os juízes têm dispensado a reali-

zação da audiência inicial e designado prazo de 15 dias 

para os reclamados apresentarem defesa e documentos.

Após, possibilitam vista à parte autorados documen-

tos apresentados com a defesa e dão prazo para que 

as partes especifiquem as provas que pretendem pro-

duzir, sua pertinência e finalidade, para então proferir 

julgamento conforme o estado do processo ou decisão 

de saneamento e, se necessário, audiência de instrução.

Ademais, foi instituída uma Plataforma Emergencial de 

Videoconferência para Atos Processuais, chamada de 

Cisco Webex Meetings para realização de audiências a 

distância.

Mariana Waterkemper
Núcleo Trabalhista
mariana@guedespinto.adv.br

ALTERAÇÕES NAS AÇÕES TRABA-
LHISTAS EM RAZÃO DA PANDEMIA

TRABALHISTA
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A realização de audiências de conciliação por meio de 

videoconferência é pacífica. Contudo, em relação às ins-

truções há grande discussão no meio jurídico sobre a 

viabilidade e segurança jurídica.

Entende-se que a realização de instrução por video-

conferência não garante o direito ao devido processo 

legal, contraditório e ampla defesa, previstos constitu-

cionalmente.

Um dos grandes problemas desse modo de instrução 

é a dificuldade de assegurar a incomunicabilidade das 

partes e testemunhas. Ademais, os procuradores não 

podem ser responsabilizados pelo comparecimento de 

partes e testemunhas em atos virtuais.

O fato é que a Justiça do Trabalho está buscando meios 

de dar andamento aos processos trabalhistas em meio 

à pandemia, exigindo adaptações das partes e dos seus 

procuradores.
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O instituto da transação, regulamentado recentemente 

pela Lei 13.988/20 e pela Portaria 9.917/20, além do 

parcelamento, dispõe de úteis ferramentas à adminis-

tração do passivo tributário, viabilizando a substituição 

de garantias e a suspensão processual, evitando novas 

penhoras, a moratória dos pagamentos e a compensa-

ção com precatórios.

Não obstante, a regulamentação restringiu sobremanei-

ra sua viabilidade de utilização.

A primeira limitação toca à possibilidade de o contri-

buinte ofertar a transação, exclusivamente aos: débitos 

inscritos em dívida ativa superiores a 15 milhões de re-

ais; devedores falidos, em recuperação judicial, e congê-

neres; e débitos iguais ou superiores a 1 milhão de reais 

suspensos por decisão judicial ou garantidos.

Além disso, a prova da situação econômica, inclusive 

com extratos bancários e listagem de bens, é requisi-

to da medida, o que poderá ser utilizado pela União de 

diversas formas nocivas, a exemplo de lançamentos de 

ofício ou efetivação de penhoras.

Acrescenta-se que nem todos os débitos terão descon-

to de juros e multa, mas somente os enquadrados como 

irrecuperáveis ou de difícil recuperação. 

Bruno Condini
Núcleo Público
bruno@guedespinto.adv.br

CONTRIBUINTE LEGAL: APLICABILI-
DADE PRÁTICA DA TRANSAÇÃO

TRIBUTÁRIO 
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Ademais, a transação de débitos do Simples Nacional 

e de FGTS demanda regulamentação extraordinária, e 

débitos de Contribuição Previdenciária só admitem 60 

parcelas. 

Outra restrição ao contribuinte é a necessária renúncia a 

quaisquer alegações de direito.

A boa notícia é a possibilidade de compensação com 

precatórios próprios ou de terceiros.

Em singela análise, evidencia-se que a consecução da 

transação requisita adequação de perfil dos débitos e do 

contribuinte a uma série de exigências, contendo diver-

sas limitações aos descontos, o que denota a discricio-

nariedade da PGFN na aceitação e a carência de critérios 

objetivos vinculativos, razão pela qual, antes de aderir ao 

edital ou de formular proposta individual, é indispensá-

vel a avaliação interdisciplinar criteriosa por profissionais 

habilitados.
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