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A COVID-19 mostrou a força 
que uma pandemia pode ter 
sobre a sociedade no mundo 
inteiro. Entre as fatalidades 
atreladas ao vírus, está 
a desestabilização social como 
um todo, desde a economia 
às relações interpessoais.

Há situações específicas em que a presença ou o apoio de advogados é essencial 
para serem solucionadas. E, devido ao novo coronavírus, esses casos tem aumentado 
consideravelmente, exigindo uma atenção maior dos profissionais do direito. 

Sendo assim, identificamos e reunimos neste material alguns cenários 
recorrentes que precisam da ajuda e do conhecimento dos advogados para 
encontrar uma resolução. Além disso, criamos um Perfil de Atuação. O objetivo é 
caracterizar os advogados mais encontrados em cada demanda, de acordo com a 
experiência e os relatos dos nossos clientes. Tudo para ilustrar melhor o cenário 
atual e te ajudar a descobrir onde você se encontra nesse momento. Vamos lá?



Efeito pandemia: 6 cenários atuais que necessitam de advogados

3

Divórcios e brigas 
entre casais

Em tempos de pandemia, um dos setores da 
sociedade afetados foi o das relações pessoais. 
O isolamento social trouxe um contraste 
muito grande de realidade: o afastamento das 
obrigações externas e aproximação de quem 
divide o mesmo teto. 

Nessa perspectiva, estão os casais. Em um 
cenário que pode destacar o lado positivo dessa 
proximidade, também evidencia as fragilidades 
de uma relação através do estresse causado 
pela nova rotina da quarentena. E os envolvidos 
precisam de profissionais que consigam conduzir 
a situação de forma eficiente e assertiva, 
evitando mais dor de cabeça. 

1.
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Perfil de Atuação Mapeado:

• Advogado com especialização em Direito da Família
• Profissional com experiência prática
• Para casos de briga/violência doméstica, é importante ter atuação na área criminal
• Paciência e sabedoria para conduzir o cliente durante o processo
• Maturidade e visão estratégica para alcançar o melhor resultado

O número de denúncias 
de violência contra 
a mulher aumentou 

35%

Relatos de briga 

 431% 
desde o início do 

177% 
de aumento de contatos 
na empresa Divórcios Brasil

A pesquisa no Google 
“como dar entrada 
em um divórcio” 

3.000 ligações 

para o Ligue 180 - 

33%: uso excessivo de celular

32%: divisão de tarefas

31%: excesso de críticas

Aumento de 9900% na busca por 

no Google em abril

“divórcio online gratuito” 

de casais aumentam

isolamento social

aumentou 82%
Central de Atendimento 
à Mulher em Situação 
de Violência - 

só no 1º mês 
de quarentena

Principais motivos de brigas 
de casais no Brasil durante 
a quarentena, segundo 
Instituto do Casal, de SP.

*Fontes
Revista Fórum | O Tempo | G1 | Revista Pais e Filhos | Assembléia Legislativa SP | Instituto do Casal SP
*Clique e acesse.

https://revistaforum.com.br/blogs/outravibe/google-brasil-revela-aumento-vertiginioso-de-9900-na-busca-pelo-termo-divorcio-online-gratuito/
https://www.otempo.com.br/coronavirus/covid-19-violencia-domestica-aumenta-em-abril-e-governo-lanca-campanha-1.2337822
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/20/relatos-de-briga-de-casais-aumentam-431percent-desde-o-inicio-do-isolamento-provocado-pelo-coronavirus-diz-estudo.ghtml
https://paisefilhos.uol.com.br/familia/pandemia-do-divorcio-a-procura-por-advogados-aumentou-177-no-brasil-durante-a-quarentena/
https://www.al.sp.gov.br/noticia/?09/06/2020/relacoes-familiares-podem-sofrer-desgaste-durante-quarentena
https://www.institutodocasal.com.br/2020/06/isolamento-social-por-que-os-casais-brigam-resultado-da-pesquisa/
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Busca por testamento 
e divisão de herança 

2.

A COVID-19 despertou sentimentos e atitudes 
nas pessoas pelas suas consequências sociais. 
O medo do desconhecido, a falta até então de 
uma cura definitiva e o método repentino de 
prevenção através do isolamento social fizeram 
com que a população do mundo todo refletisse 
sobre como será o futuro. 

Dentro deste contexto, direcionando a atenção 
para o Direito, está a procura pela elaboração e 
alteração de testamentos e divisão de heranças. 
O aumento nos planejamentos sucessórios 
foi considerável após o estabelecimento da 
quarentena.  Inclusive foi criado o Projeto de Lei 

nº 1179/20, que estabelece normas 
de caráter emergencial e específicas durante 
a pandemia. Além disso, também há casos - como 
em São Paulo - em que se propõe o aumento das 
alíquotas de impostos sobre transferência 
de herança (Projeto de Lei nº 250/2020), 
elevando a incidência do ato antes que haja
 a homologação do reajuste.

Em outros casos, grande parte dos responsável 
pela preocupação imediata com testamentos 
e heranças são as pessoas que integram 
o grupo de risco do novo coronavírus, 
sendo idosos em sua maioria.
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Aumento de 70% nos registros de testamentos nos cartórios do Paraná

A maior parte do público 
são idosos com média de 72 anos

Cerca de 

71,4%
das mortes por 
coronavírus 
são de pessoas 
com mais de 

60 anos

Mais de 4.000 

2x 

atos de transferência de bens 
só em Minas Gerais

mais frequência 
nos planejamentos 
sucessórios a partir de 

abril/2020

Perfil de Atuação Mapeado:

•  Advogado voltado para o Direito da Família e Planejamentos Sucessórios
• Experiência em processo de inventário e grandes heranças
• Desejável conhecimento em faturamento de empresas e direito processual

*Fontes

Associação dos Notários e Registradores do Estado do Paraná (1) | Associação dos Notários 
e Registradores do Estado do Paraná (2) | Google | Poder360 | Conjur | Câmara Legislativa | 
Estado de Minas | Miguel Neto Advogados

*Clique e acesse.

http://www.anoregpr.org.br/clipping-aqui-agora-procura-por-informacoes-sobre-testamentos-no-parana-aumentou-70-durante-a-pandemia/
http://www.anoregpr.org.br/artigo-jornal-contabil-pandemia-faz-aumentar-busca-por-elaboracao-de-testamentos/
http://www.anoregpr.org.br/artigo-jornal-contabil-pandemia-faz-aumentar-busca-por-elaboracao-de-testamentos/
https://news.google.com/covid19/map?hl=pt-BR&mid=/m/02j71&gl=BR&ceid=BR:pt-419
https://www.poder360.com.br/coronavirus/conheca-a-faixa-etaria-dos-mortos-por-covid-19-no-brasil-e-em-mais-4-paises/
https://www.conjur.com.br/2020-jun-13/biglia-ottoni-covid-19-aumento-itcmd-sao-paulo
https://www.camara.leg.br/noticias/653754-CHEGA-A-CAMARA-PROJETO-QUE-CRIA-REGIME-JURIDICO-ESPECIAL-PARA-PERIODO-DE-PANDEMIA
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/05/25/interna_gerais,1150361/cartorios-de-mg-ja-registraram-mais-de-4-mil-atos-de-transferencia.shtml
http://www.mnadv.com.br/imprensa/procura-por-planejamento-sucessorio-aumenta-durante-pandemia-dizem-advogados/
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Conflitos com escolas: 
contratos e ausência de aulas
O setor educacional do Brasil e do mundo 
inteiro sofreu intervenções decorrentes 
da prevenção contra o coronavírus. 
A reação imediata foi a suspensão de aulas 
nas escolas públicas e particulares. 

Em uma tentativa de amenizar os efeitos
da quarentena no processo de educação 
dos alunos, as aulas e atividades pedagógicas 
em geral foram transferidas  para o modelo 
de EaD (Ensino à Distância). 

Isso tem causado muitas divergências 
jurídicas por não haver uma previsão por 
lei da situação, principalmente se tratando 
de instituições particulares. Enquanto os pais 
procuram uma redução de valores, as escolas 
lutam para encontrar formas de se manter 
financeiramente e estruturar a sua base 
digital para que a qualidade de ensino
não seja prejudicada. 

3.
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90% 
dos alunos no mundo 
foram afetados pelo 
fechamento de escolas

Redução de 

20% 
nas matrículas 
e conclusão de 
curso em pandemias 
e desastres naturais 
pelo mundo

Projeto de lei que reduz no mínimo 

30% 
do valor das mensalidades nas 
instituições particulares de ensino 
fundamental, médio e superior

500 mil 
docentes no Brasil acima de 
50 anos (faixa etária de risco)

Perfil de Atuação Mapeado:

• Advogado com atuação na área cível
• Experiência no Direito Civil e Direito Privado
• Profissional estudioso que se atualiza constantemente sobre a área

Poder360 | Senado Federal 

*Fontes

*Clique e acesse.

https://static.poder360.com.br/2020/05/todos-pela-educacao.pdf
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/141293
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A economia brasileira vive um momento 
muito delicado e inédito. A pandemia do novo 
coronavírus trouxe desafios que colocam o 
mercado em uma situação nunca antes vivenciada. 

Paralisação praticamente total dos meios 
de produção de vários setores, aumento do 
desemprego, queda do poder de compra da 
população (unidos às dificuldades políticas) 
são fatores que estão tomando proporções 
cada vez maiores e que dificultam a retomada 
econômica do país. 

Isso faz com que as empresas percam 
drasticamente a sua receita, desencadeando 
uma sucessão de dívidas pela falta de uma 
boa administração do fluxo de caixa. Entre 
os compromissos financeiros estão as suas 
obrigações com colaboradores, fornecedores e 
bancos. A dificuldade de acesso a novas linhas 
de crédito também é um agravante à situação, já 
influenciando diretamente o aumento de pedidos 
de recuperação judicial das empresas. 

E, infelizmente, o cenário de retomada pós-
pandemia se mostra cada vez mais complexo 
e repleto de dificuldades. 

Empresas falidas com despesas 
trabalhistas e com fornecedores

4.
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O Brasil é o 3º país que mais 
se endividou na pandemia

Pedidos 
de falência 
subiram  

30% 
maio/2020

Aumento de 

68,6% 
nos pedidos de 
recuperação judicial 
maio/2020

R$93 
bilhões 
de crédito que não cabem 
na conta das empresas

60% 
deste valor 
deve se tornar 
recuperação judicial

78% 
das empresas 
não tiveram 
acesso a nenhum 
tipo de crédito

Aumento de 15% nas dívidas 
de empresas brasileiras

Perfil de Atuação Mapeado:

•  Advogado especializado em Direito Privado
• Profissional da área civil com experiência em Direito Societário e Recuperação Judicial
• Conhecimento contábil e administrativo é indispensável 
• Profissional estudioso em constante atualização sobre as novidades da área

IstoÉ Dinheiro | 6 minutos | O Tempo | Conjur | BoaVista SCPC
*Fontes

*Clique e acesse.

https://www.istoedinheiro.com.br/aumento-na-inadimplencia-de-empresas-preocupa-bancos-e-entra-no-radar-do-bc/
https://6minutos.com.br/economia/divida-das-empresas-cresce-quase-15-na-pandemia-e-pode-ser-veneno-para-crescimento-futuro/
https://www.otempo.com.br/opiniao/artigos/empresas-endividadas-e-agora-1.2343053
https://www.conjur.com.br/2020-jun-03/garantias-consumo-prevencao-superendividamento-reunir-toda-sociedade
https://www.boavistaservicos.com.br/noticias/pedidos-de-falencia-sobem-30-em-maio/


Efeito pandemia: 6 cenários atuais que necessitam de advogados

11

Uma das vertentes afetadas pelos efeitos 
econômicos da COVID-19 é o mercado 
imobiliário. Com a efetivação da quarentena 
pelos Poderes Públicos, estabelecimentos têm 
dificuldades em se manter, sendo obrigados a 
rever e negociar gastos - e um deles é o aluguel. 

E não é caso exclusivo de imóveis comerciais: 
o ramo residencial também sofre as 
consequências da pandemia. Inquilinos e 
proprietários estão sendo orientados por 
especialistas a negociar o valor do aluguel 
de forma extrajudicial e amigável. Assim, é 
possível encontrar uma solução que atenda 

os dois lados. Para ajudar nesse processo, o 
Governo Federal sancionou a lei 14.010/2020, 
que cria um regime jurídico emergencial e 
transitório durante a pandemia.

O mercado já sente as mudanças causadas por 
esse novo movimento. As negociações, ainda 
que em caráter emergencial e temporário, são a 
saída para evitar desfechos negativos na vida das 
pessoas envolvidas, sejam aqueles que precisam 
de um teto para morar, aqueles que precisam do 
seu estabelecimento comercial ou quem depende 
da renda do imóvel para manter as contas em dia. 

Aluguéis sem pagamento 
e prejuízo do proprietário

5.



Efeito pandemia: 6 cenários atuais que necessitam de advogados

12

1 a cada 5 

aluguéis residenciais estão sendo negociados em São Paulo

Descontos nos 
aluguéis variam de 

10% a 50% 
por aproximadamente 3 meses

Inadimplência 
em tempos de 
pandemia sobe para 

2,8%

80% dos locadores residenciais tem um 
único imóvel como fonte de renda

Período de apartamento vazio aumenta para 

27 a 57 dias

Perfil de Atuação Mapeado:

•  Advogado civilista especializado em Direito Privado e Imobiliário
•  Profissional que com conhecimento para proporcionar segurança 
jurídica para ambas as partes

Agência Brasil | G1 | Estadão | SEBRAE | Senado
*Fontes

*Clique e acesse.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2020-06/pandemia-e-crise-fazem-proprietarios-renegociar-contratos-de-aluguel
https://g1.globo.com/economia/blog/ana-flor/post/2020/04/03/vai-ter-dificuldade-para-pagar-o-aluguel-negocie.ghtml
https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/negociacoes-dos-contratos-de-locacao-comercial-em-tempo-de-pandemia/
https://m.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-que-muda-no-contrato-de-locacao-comercial-em-tempos-de-coronavirus,fed9098d60211710VgnVCM1000004c00210aRCRD
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/06/12/bolsonaro-sanciona-lei-que-cria-regime-juridico-emergencial-na-pandemia
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O sistema de saúde do Brasil é fundamental 
no combate à COVID-19, seja no âmbito público 
ou privado. Porém, há uma preocupação 
sobre as atitudes dos planos de saúde 
em tempos de pandemia.

Tornou-se crescente as reclamações dos usuários 
dos planos junto à ANS (Agência Nacional 
de Saúde). Por se tratar de uma doença inédita, 
não há uma cláusula no contrato que prevê 
o tratamento do novo coronavírus, 
apesar da obrigatoriedade de cobertura 
do exame de detecção pelas operadoras 
(conforme determinam os art. 10 e 12 
da Lei de Planos de Saúde). 

A dificuldade se encontra na falta de um 
consenso comum entre o órgão regulamentador 
(ANS), os convênios de saúde e os seus 
beneficiários. A ANS estabeleceu as Resoluções 
Normativas 453/2020, 457/2020 e 458/2020 para 
incluir oito exames de detecção da COVID-19, 
em uma tentativa de organização do cenário 
atual, assim como a votação da PL 1542/2020 
(congelamento de reajustes). Mas, ainda há 
muito a ser esclarecido, principalmente sobre os 
direitos dos beneficiários.

Relação entre os planos de saúde e seus 
beneficiários sobre a cobertura de despesas

6.



Efeito pandemia: 6 cenários atuais que necessitam de advogados

14

47 milhões 
de brasileiros são beneficiários 
de planos de saúde

30% 

10% 
das reclamações 
contra convênios 
são sobre COVID-19

36% das queixas se referem a exames 
e tratamentos do novo coronavírus

43% são sobre outras assistências 
afetadas pela pandemia

21% estão relacionadas a assuntos 
não assistenciais

61% dos leitos e UTIs particulares 
destinados a infectados foram 
ocupados em maio/2020

das operadoras  de pequeno 
e médio porte oferecem 
atendimento de telemedicina

Perfil de Atuação Mapeado:

•  Advogado que atua no Direito Civil 
•  Especialização em Direito à Saúde

IDEC | ANASPS | Terra | TJDFT | CNN Brasil | Conjur | InvestNews
*Fontes

*Clique e acesse.

https://idec.org.br/dicas-e-direitos/coronavirus-seus-direitos-com-seu-plano-de-saude
https://www.anasps.org.br/consumidor-pode-pedir-reembolso-do-plano-de-saude-que-negou-teste-de-covid-19/
https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/10-das-queixas-contra-planos-de-saude-sao-sobre-covid-19,9893c96b3f597332a1e56db063e19a876l8jxv42.html
https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/abril/coronavirus-planos-de-saude-sao-obrigados-a-prestar-atendimento-de-urgencia-independentemente-de-carencia
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/07/01/advogado-tira-duvidas-sobre-planos-de-saude-na-pandemia-saiba-seus-direitos
https://www.conjur.com.br/2020-jun-03/prazo-cobrar-reembolso-despesas-hospitalares-10-anos#:~:text=Prazo%20para%20cobrar%20de%20conv%C3%AAnio%20reembolso%20de%20despesas%20m%C3%A9dicas%20%C3%A9%20de%2010%20anos&text=O%20prazo%20prescricional%20aplic%C3%A1vel%20para,operadora%2C%20%C3%A9%20de%20dez%20anos.
https://investnews.com.br/economia/menos-de-1-das-operadoras-de-saude-aceitam-proteger-inadimplentes-na-pandemia/


Este material foi produzido pela Pejota Contabilidade 
com o intuito de contextualizar e esclarecer necessidades 
relevantes que surgiram no Brasil devido a pandemia da 
COVID-19, focando exclusivamente na área do Direito. 

O conteúdo é resultado de muita pesquisa e apuração de notícias pela equipe 
de profissionais da Pejota, através de fontes confiáveis que embasam as 
informações com seriedade e confiança.

Logo abaixo, você encontra também opções de leitura complementares para 
aprofundar ainda mais no assunto.

Que você tenha uma experiência agradável e enriquecida de conhecimento.

Clique e conheça outros E-books da Pejota com 
relação ao seu CNPJ durante a COVID-19:

Plano de contingência

A quarentena vai acabar, e agora?

Veja se vale a pena abrir o seu CNPJ agora aqui.

 Quer aprofundar ainda mais os seus conhecimentos? 
Conheça também estes materiais da Pejota.

https://www.facebook.com/pg/pejotacontabilidade/posts/
https://www.instagram.com/pejotacontabilidade/
https://bit.ly/CNPJLivredaCovid19
https://go.aws/3ekN2aY
https://ww2.pejota.com.br/site/#/simuladores/pf-pj-calculo
http://pejota.com.br/ebooks/
https://pejota.com.br/
https://ww2.pejota.com.br/site/#/cadastro/orcamento-online

