Advogado(a),

SEU CNPJ PODE
SOBREVIVER AO
CORONAVÍRUS

PLANO DE CONTINGÊNCIA.
SUPERE A CRISE E ENCERRE 2020
COM RESULTADOS POSITIVOS.

NENHUM PROBLEMA
PODE SER RESOLVIDO
PELO MESMO ESTADO
DE CONSCIÊNCIA QUE
O CRIOU.
ALBERT EINSTEIN

Saber se adaptar é fundamental
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vamos descascar esse abacaxi juntos?
Mas... quem somos nós?
A PEJOTA oferece diversas soluções empresariais, tendo como foco principal o serviço de
contabilidade especializada para profissionais da área jurídica.
Através de uma plataforma online consolidada, oferecemos soluções direcionadas às
necessidades de nossos clientes em todo território nacional a preços reduzidos e com
extrema qualidade garantida.
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#1

Cuide também
da SAÚDE
financeira
da sua empresa.

SAÚDE FINANCEIRA
Fluxo de caixa

Realizar o controle do fluxo de caixa deve ser o primeiro passo para que você
consiga monitorar as entradas e saídas do seu escritório e, ao ter a visão macro
das suas movimentações de capital, conseguir se organizar para a correta tomada
de decisões sobre onde e quando pode reduzir custos ou até mesmo investir em
melhorias para o seu negócio.
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SAÚDE FINANCEIRA
Fluxo de caixa

1 - Registre todas as movimentações independente da expressividade do seu valor.
2 - Crie categorias para visualizar de forma mais ágil os principais focos de receita ou gasto. (não generalize demais)
3 - Atualize diariamente o fluxo.
4 - Planeje. Estipule seu fluxo mensal e, no fim do mês, compare se alcançou o que foi planejado. Isso ajuda a detectar
despesas inesperadas para traçar um plano de como evitá-las no futuro.
5 - Avalie seu capital de giro. Se não está obtendo o retorno desejado, talvez seja a hora de cobrar mais ou focar esforços
em tarefas mais rentáveis, ampliando sua área de atuação ou equipe para ampliar as receitas.
6- Avalie seus custos e veja o que é possível cortar neste momento. Está em home Office? Por que não suspender os
serviços com as operadoras neste momento?
7- A boa e velha planilha é boa opção, mas talvez seja mais prático ter um software de gestão ou aplicativo para desenvolver
este fluxo. Ele irá te auxiliar a preencher os campos necessários para uma boa gestão financeira.
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SAÚDE FINANCEIRA
Redução de Custos

Se você avaliou o seu fluxo de caixa e ainda não enxerga uma forma de reduzir seus gastos, nós vamos sugerir algumas
análises que você pode realizar neste sentido. Segue abaixo:
1) Recorrência
É estratégico que você tenha clientes por recorrência para garantir um mínimo de receitas mensais ao escritório.
Uma boa forma de conquistar essa formatação contratual, pode ser:
- Realizar contratos atrelados a pequenos pagamentos mensais. (Combine com seus clientes, além dos honorários de êxito,
pagamentos de baixo custo mensais).
- Utilize um software para controlar a gestão financeira de seu escritório para garantir que todas as mensalidades de seus
clientes sejam cobradas e recebidas mensalmente sem te roubar tempo para exercer a sua função primordial. Uma
sugestão pode ser o softaware ProJuris, porém ele não é gratuito.
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SAÚDE FINANCEIRA
Redução de Custos

2) Aproveite o Home Office e avalie esta formação para a sua vida empresarial mesmo após a crise.
Se realiza poucas reuniões com clientes no seu escritório, talvez seja interessante repensar a necessidade em ter um local
próprio para a atividade.
Você teria uma economia provavelmente muito representativa com o aluguel, condomínio, funcionários de recepção,
limpeza, itens de escritório, luz, água e até estacionamento em alguns casos.
Para as reuniões, poderia utilizar a contratação de um espaço de coworking e contratar um endereço fiscal.
Se, porém, é fundamental para você ter um espaço mais reservado, que tal apostar no escritório compartilhado da
OAB?
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SAÚDE FINANCEIRA
Redução de Custos

3) Conquiste novos clientes e faça parcerias
É importante compreender que, neste momento de quarentena, as pessoas estão muito focadas na internet.
Neste cenário, é muito interessante que você tenha um perfil ativo no LinkedIn com a publicação periódica de sua opinião
em assuntos diversos, para iniciar um bom relacionamento com o seu cliente e também conquistar a sua confiança e
admiração ao seu trabalho.
Se não quer um perfil social, faça e atualize um site com blog.
Uma ótima forma de se tornar conhecido e também obter dicas sobre o que o mercado jurídico é buscar por associações.
Aqui, sugerimos a AB2L, a qual apoiamos. https://www.ab2l.org.br/
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SAÚDE FINANCEIRA
Aplicativos e softwares de gestão gratuitos

Dicas de Aplicativo ou Software de gestão gratuitos

https://www.habil.com.br/
Consulta rápida a clientes e
fornecedores; Cadastro de
produtos; Criação e alteração
de relatórios;Lembretes de
contas e cheques; Controle de
despesas; Controle de entradas
de valores; Fluxo de caixa;
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http://www.siscontrole.com.br/

Lançamento de títulos a receber,
pagar, movimentações bancárias,
movimentações do caixa, valores
recebidos, custos e gerar um fluxo de
caixa detalhado. Possui utilização de
gráficos representativos dos dados,

https://www.organizze.com.br/

Prazo de teste gratuito de
30 dias. Completo, possui
também a versão no
aplicativo, o que facilita o
lançamento dos dados em
qualquer lugar a partir do
celular.

#2

Tenha a
TECNOLOGIA
como sua aliada

TECNOLOGIA
Software, aplicativos, soluções.

Como seu escritório pode funcionar em sistema home office se você precisa encontrar com seus clientes para reuniões?
Fácil! Hoje a tecnologia disponibiliza a possibilidade de realização de vídeo conferências com a participação de várias
pessoas online.
Se você precisa se manter atualizado, também não tem problema.
Além de participar de associações como indicamos anteriormente, você pode também participar de grupos no telegram e
favoritar no seu navegador sites como da OAB, CAA ou Receita Federal, por exemplo.
Além disso, existem vários podcasts focados no direito, que estão trazendo um conteúdo muito relevante para este período
de Coronavírus.
Inclusive, fizemos uma postagem sobre um podcast bem legal há um tempo. Você viu? Confere lá no nosso Facebook ou
Instagram e acompanhe!
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https://www.facebook.com/pejotacontabilidade

https://www.instagram.com/pejotacontabilidade/

TECNOLOGIA
Software, aplicativos, soluções.

Dicas de Aplicativo ou Software para este momento:
https://zoom.us/meetings

https://www.google.com.br/drive/

Ótimo software para encontros com uma ou mais
pessoas. Muito estável e com ótimo áudio.

Gerenciamento de dados na nuvem e
compartilhamento com equipe ou clientes.
Integra ao Trello

https://whereby.com/

https://slack.com/intl/pt-br/

Concorrente do Zoom, porém ele traz a
possibilidade de apenas quem convoca a reunião
precisar baixar o software, as demais pessoas
participam por meio do link.

Gerencie sua equipe de forma mais ágil e prática,
substituindo os e-mails por conversas que geram
histórico e são fáceis de acompanhar.

https://trello.com/pt-BR

https://evernote.com/intl/pt-br/

O Trello é um sistema online que também possui
aplicativo e pode ser a solução para a integração
com a sua equipe ou clientes. Um dashboard
super intuitivo e completo.
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Aplicativo de anotações para que possa organizar
melhor as anotações em qualquer lugar que
estiver e localizá-las facilmente quando precisar.

TECNOLOGIA
Software, aplicativos, soluções.

Esteja onde o seu cliente está.
“Antes de tudo, o vírus modificou uma das nossas principais premissas de vida: o direito de ir e vir."
Neste cenário, as pessoas estão em casa e estão com mais tempo (que antes dedicavam ao trânsito, shoppings, parques,
praças, dentre outros) para dedicar à assuntos burocráticos que antes adiavam.
Aproveite este momento para divulgar o seu trabalho e use a tecnologia para isso!
As buscas por canais do YouTube subiram 15% desde o dia 23/02 na Itália. Quem sabe é o momento de apostar em um
canal?
Adote uma periodicidade nas redes sociais (seguindo, é claro, as normas da OAB) difundindo conteúdo relevante aos
seus clientes. O Story é uma ferramenta que traz muito retorno de relacionamento com os seguidores e confiança na
sua marca.
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TECNOLOGIA
Software, aplicativos, soluções.

Antes de postar qualquer coisa, a palavra de ordem é: EMPATIA. Não estimule neste momento a contratação do serviço,
mas sim, transpareça conhecimento. No momento que o seu cliente estiver confortável para te contratar, ele lembrará
de você.
Lembre-se dos três pilares para comunicação em tempos de crise (conscientização, consumo consciente e comunidade)
e fortaleça sua marca e suas vendas com base neles.
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#3

CONTE COM A
OAB E O CAA

OAB E CAA

Como eles podem te ajudar neste momento?

CAA/MG
Confira o que o CAA/MG está fazendo:
Campanha de Vacinação
Doação de cestas de alimentação para advogados em
situação de vulnerabilidade
Auxílio mensal para advogados que estão impedidos
de exercer a profissão.
Atendimento psicológico para advogados mineiros por
telefone (0800 042 0604)
E muito mais!
https://www.caamg.org.br/
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CAA/SP
Confira o que o CAA/SP está fazendo:
Atendimento odontológico de urgência
Parcelamento em 10x de compras nas farmácias
Análise prioritária para auxílio para advogados
positivos para o coronavírus.
Antecipação da campanha de vacinação
E muito mais!
https://www.caasp.org.br/

OAB E CAA

Como eles podem te ajudar neste momento?

CAA/RJ
Confira o que o CAA/RJ está fazendo:
Cursos e palestras gratuitas online
Projeto de atendimento psicossocial durante COVID19.
Linha de crédito para auxiliar advogados em
necessidade durante a pandemia da Covid-19
Lista de opções de cultura e lazer online para a
advocacia desfrutar durante o período de
distanciamento social.
E muito mais!
https://caarj.org.br/
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CAA/ES
Confira o que o CAA/ES está fazendo neste momento:
Campanha de Vacinação
Atendimento psicológico para advogados
E muito mais!
https://caaes.com.br/
Não colocamos o CAA do seu estado aqui?
Não se preocupe! Entre em contato conosco que vamos
procurar as ações que ela está conduzindo para te informar. ;)

OAB E CAA

Como eles podem te ajudar neste momento?

OAB
Confira o que o OAB está fazendo neste momento:
Notícias diárias sobre novidades à área de atuação dos advogados.
Esclarecimentos sobre fake news de resoluções.
Emissão de diversos pedidos de prorrogação de prazos junto aos órgãos competentes devido ao COVID-19.
Conquistou, junto à Caixa Econômica Federal a possibilidade de recebimento de alvarás, precatórios e RPVs via online.
Visa, à todo custo, a redução da proliferação do vírus, solicitando que sejam cumpridas as orientações da OMS.
Possui convênios importantes que podem ajudar aos advogados neste momento.
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#4

Não tente
reinventar a roda.
Reinvente a você
mesmo.

REINVENTE-SE
Como você pode aproveitar este momento para se reinventar?

Prepare-se para um mundo transformado.
É de se esperar que a crise do Covid-19 vá mudar não apenas a forma de se conduzir os negócios, mas a sociedade como
um todo, em âmbito mundial.
É muito cedo ainda para prever algum cenário futuro, mas apostamos que o mercado online (educação, compras, alguns
serviços) será ainda mais intensificado.
Já estamos vendo algumas flexibilizações que antes exigiam a presença do advogado e documentos físicos, serem
conduzidas remotamente.
Isso vai ganhar mais território daqui pra frente.
O Home Office não era uma cultura Brasileira, mas ele pode reduzir muitos custos e gerar mais produtividade em diversos
setores se bem trabalhado. Acreditamos que esta será uma tendência a ser adotada por muitos segmentos, o que reduzirá
trânsito e sua poluição para o mundo.
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REINVENTE-SE
Como você pode aproveitar este momento para se reinventar?

Considere restrições no retorno ao trabalho
Não há uma previsão para o término do distanciamento social e, mesmo quando a OMS indicar um ambiente mais seguro,
ainda é possível que grupos de risco tenham receio de retomar ao trabalho e você terá de se adaptar a este cenário pós
crise.
Não sabemos ainda e é impossível tangibilizar se teremos ainda novas medidas a serem adotadas nos escritórios para a
conservação da saúde das pessoas. É possível que haja mudanças temporárias ou até mesmo permanentes na forma como
lidamos com a higiene no ambiente de trabalho.
Planeje-se para o pior cenário
Um plano de contingência, infelizmente, precisa considerar um cenário mais drástico como precisar suspender suas
atividades por um período.
Prepare-se agora financeiramente para este momento considerando todas as questões jurídicas que esta decisão
empregaria.
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REINVENTE-SE
Como você pode aproveitar este momento para se reinventar?

Compartilhe a sua dor.
Se você tem de realizar cortes para tentar salvar o emprego da sua equipe, deixe que todos saibam do que você está
abrindo mão para tê-los ao seu lado neste momento de incertezas. Eles irão se sentir seguros, valorizados e provavelmente
permanecerão ao seu lado mesmo que surja uma oportunidade com salário melhor.
Se precisar cortar salários, comece pelo próprio e compartilhe isso para que se torne de conhecimento geral. Desta forma,
se precisar cortar da equipe, todos terão convicção de suas tentativas para preservar a todos.
Prepare-se para uma recuperação mais rápida do que o esperado.
Preparar para o pior é uma ótima forma de estar pronto para o melhor também.
Porém, é um cenário muito novo. Apenas seis semanas após o ápice da crise na China, eles demonstram uma recuperação
incrivelmente positiva.
Não temos o mesmo cenário de desenvolvimento que eles, mas é possível que haja uma recuperação mais ágil com a
importação dos bons exemplos mundiais.
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REINVENTE-SE
Como você pode aproveitar este momento para se reinventar?

Prepare-se para a possibilidade de uma nova crise.
Esta crise não era esperada e pegou a todos de surpresa. Há estudos primários que indicam que pode haver novas
fases desta crise e também o surgimento de novas epidemias no futuro.
Dê sequência ao plano de contingência mesmo após a estabilidade deste cenário, se atentando à oportunidades de
reinvenção constante para estar melhor preparado para uma nova crise.
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REINVENTE-SE
Como você pode aproveitar este momento para se reinventar?

CUIDE DO SEU EMOCIONAL
Neste momento, é importante cuidar de você como um todo e buscar serenidade tanto para superar este momento
enquanto ser humano, quanto também para não tomar nenhuma decisão precipitada para a sua empresa.
Busque incluir na sua rotina formas de relaxar. Se precisar de uma orientação melhor sobre como trabalhar essa
inteligência emocional, sugerimos a realização de um curso que, temporariamente, está gratuito.
A Conquer, escola de negócios da nova economia, disponibilizou gratuitamente o curso on-line de inteligência emocional
que costuma ser ofertado por cerca de R$ 2.000,00. É um de seus cursos mais requisitados justamente por poder ser
muito útil para todos em qualquer cenário, mas principalmente agora, em tempos tão desafiadores.
Acesse: http://online.escolaconquer.com.br/soft-skills/inteligencia-emocional/
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#5

Benefícios
fiscais/ legais

BENEFÍCIOS
Confira alguns Benefícios

SIMPLES NACIONAL
A Resolução n° 152/2020 prorrogou por 184 dias, em média, o prazo para pagamento dos tributos federais no
âmbito do Simples Nacional.
São contemplados os tributos federais no recolhimento pelo Simples Nacional: PIS, Cofins, IPI, IRPJ, CSLL e CPP.
O ISSQN, que é pago pela guia do Simples Nacional, por não ter sido contemplado na Resolução, deve ser apurado e
pago no prazo normal.
A Receita Federal e o Comitê gestor do Simples Nacional provavelmente deverão fazer os ajustes no programa PGDAS
para recolhimento do ISSQN, mas nada confirmado até o momento.
É importante ressaltar que não houve prorrogação para parcelas de parcelamento ativo.
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BENEFÍCIOS
Confira alguns Benefícios

TRIBUTOS FEDERAIS NO SIMPLES NACIONAL
A Receita Federal do Brasil informa em 2/4/2020 que os ajustes nos sistemas em virtude da prorrogação dos tributos
federais no âmbito do Simples Nacional, conforme Resolução CGSN nº 152, de 18 de março de 2020, estão em
andamento.
Os procedimentos operacionais serão detalhados em ato a ser publicado na segunda semana de abril.
PARCELAMENTOS
Prorrogação do prazo para pedidos de parcelamento de dívida com a Fazenda Nacional: até 31 de dezembro de 2020
(o prazo anterior venceria em 31 de março de 2020).
CERTIDÕES
Prorrogado, por 90 dias a partir de 24/03/2020, o prazo de validade das Certidões Negativas de Débitos relativos a
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), e Certidões Positivas com Efeito de Negativa de Débitos
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CPEND).
Página 29

BENEFÍCIOS
Confira alguns Benefícios

Possibilidade de negociação de dívidas com a PGFN
Será possível realizar negociação de dívidas tributárias com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A Portaria que
atende este benefício é a 7820 de 18 de março de 2020, permitindo a transação extraordinária das dívidas tributárias
em determinadas situações.
Auxílio Emergencial
Em 30/3, o Senado Federal aprovou o auxílio emergencial de R$ 600, por três meses, voltado para trabalhadores
informais, desempregados, microempreendedores individuais (MEIs) que integrem famílias de baixa renda, além de
pais 'solo' e mães adolescentes.
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#6

Cursos online de
aperfeiçoamento

CURSOS
Oportunidades únicas de cursos renomados e, temporariamente, gratuitos

Comportamento do Consumidor (gratuito até 30/4)
https://lit.com.br/curso/comportamento-do-consumidor/
Direito de Negócios
https://lit.com.br/curso/direito-dos-negocios/

(22/4) - Excel Básico
https://www.espm.br/gratuito/excel-basico/
(27/5) - O profissional pós-coronavírus
https://www.espm.br/gratuito/o-profissional-pos-coronavirus/
(6/5) - A reinvenção da comunicação interna em tempos de pandemia
https://www.espm.br/gratuito/a-reinvencao-da-comunicacao-interna-em-tempos-de-pandemia/
2 cursos gratuitos no início de abril voltados para este momento de pandemia.
https://www.ibijus.com/cursos

Página 32

CURSOS
Oportunidades únicas de cursos renomados e, temporariamente, gratuitos

(9/4 ) LGPD e Órgãos Públicos
hhttps://www.sympla.com.br/lgpd-e-orgaos-publicos__773982
(8/4) Jurídico -Tributação
https://www.sympla.com.br/juridico--tributacao__830011

Diversos cursos gratuitos em várias áreas de interesse
https://www.udemy.com/courses/search/?
q=cursos%20gratuitos&src=sac&kw=curso&p=1&price=price-free

Diversos cursos gratuitos em várias áreas de interesse
https://pt.coursera.org/

Página 33

#7

Medidas com relação
à Empregados durante
a Pandemia

CONHEÇA AS MEDIDAS
Como proceder ou orientar seus clientes a procederem com relação à equipe

As questões aqui abordadas são pautadas na Medida Provisória n°927 de
22/03/2020, que se propõe a vigorar durante o estado de calamidade pública
(até 31 de dezembro de 2020), e determina regras para a relação entre
empresas e trabalhadores durante a pandemia do novo coronavírus. Apesar de
ainda precisar ser aprovada por deputados e senadores em até 120 dias para
não perder a validade, ela tem vigência imediata, por isso, estamos
considerando a mesma neste material.
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CONHEÇA AS MEDIDAS
1 - Teletrabalho/Home Office
Poderão, a seu critério, independentemente da existência de acordo individual ou coletivos, alterar o regime de trabalho
presencial para o teletrabalho ou outro tipo de trabalho a distância, sendo dispensado o registro prévio da alteração do
contrato de trabalho e consentimento do empregado, porém, o empregado deverá ser comunicado com 48h de
antecedência.
É importante adotar medidas afim de que as atividades a serem desenvolvidas pelo empregado sejam bem
compreendidas para de que não haja retrabalho, nem ocorrência de horas extras indevidas.
Com o trabalho remoto, fica dispensado o fornecimento de vale transporte, uma vez que não haverá o
deslocamento. Quanto ao vale refeição e ou alimentação, deve ser continuado, pois caracteriza um benefício contratual.
Por outro lado, poderão acordar em até 30 (trinta) dias após o início do teletrabalho, via de termo expresso, condições
extraordinárias de ajuda de custo para o empregado, tais como energia elétrica, telefone, insumos e equipamentos.
Página 36

CONHEÇA AS MEDIDAS
2 - Antecipação de Férias Individuais/coletivas
As férias individuais poderão ser concedidas, mas deverão ser avisadas expressamente ao empregado com 48h de
antecedência, deverão conter o período a ser gozado, e, não poderão ser inferiores a 5 (cinco) dias.
Poderão ser concedidas proporcionalmente, mesmo que o período aquisitivo do empregado não tenha sido completado.
O pagamento das férias poderá ser feito até o 5° dia útil do mês subsequente ao início do gozo, além do que o 1/3
adicional de férias poderá ser pago após a concessão das férias, mas deverá ser feito impreterivelmente até o dia 20 de
dezembro.
No caso de férias coletivas, os empregados devem ser comunicados com antecedência mínima de 48h. Não se aplicam
os limites de períodos anuais e de dias corridos previstos na CLT, sem a necessidade de notificar os sindicatos e o
Ministério da Economia. Podem ser determinadas a todos os empregados ou a trabalhadores de determinados setores.
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CONHEÇA AS MEDIDAS
3 - Feriados
Os feriados não religiosos federais e locais podem ser antecipados, sem prejuízo financeiro para as partes mediante
acordo expresso entre as partes.
4 - Banco de Horas
As horas extraordinárias podem ser utilizadas em compensação ao período que o empregado ficar em casa sem
utilizar o mesmo à disposição da empresa.
Os empregados poderão trabalhar com carga menor quando a empresa retomar as atividades para compensar, mas a
remuneração nesses casos é devida.
A compensação da jornada também poderá ser feita mediante prorrogação da jornada em até duas horas diárias, desde
que não exceda as 10 horas diárias
O exame demissional poderá ser dispensado caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado há
menos de 180 (cento e oitenta) dias.
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CONHEÇA AS MEDIDAS

5 - Diferimento do recolhimento do FGTS
Fica suspensa a exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às competências de março, abril
e maio de 2020, com vencimento em abril, maio e junho de 2020, respectivamente. Podendo ser realizado de forma
parcelada, sem a incidência da atualização, da multa e dos encargos em até seis parcelas mensais, com vencimento no
sétimo dia de cada mês, a partir de julho de 2020. No caso de demissão, deverá ser regularizada a situação de imediato.
6 - Redução de Jornada e Salário
Pelo termo disposto no art. 503 da CLT, já estava prevista a redução geral dos salários dos empregados da empresa em
caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo,
entretanto, ser superior a 25% (vinte e cinco por cento), e, mediante prévio acordo com a entidade sindical
representativa dos seus empregados, homologado pela Delegacia Regional do Trabalho, por prazo determinado,
não excedente de 3 (três) meses.
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Em 1° de abril, foi lançada uma MP n° 936 com o direcionamento para que durante o estado de calamidade pública, o
empregador poderá acordar a redução proporcional da jornada de trabalho e de salário de seus empregados, por até
noventa dias, preservando o valor do salário-hora de trabalho, pactuação por acordo individual escrito entre
empregador e empregado, com antecedência de 48h dentro dos percentuais de 25%, 50% ou 70%, sendo que, após o
período, a jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos.
Também traz a questão da suspensão temporária do contrato de trabalho pelo prazo máximo de 60 dias sendo que,
durante este período, o empregado fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus
empregados; e ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado
facultativo.
Para conferir toda a MP, acesse: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv936.htm
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7 - Marcação do Ponto
Diante do cenário que expõe ao risco de contágio do coronavírus fica sugerida a suspensão do uso da marcação por
biométrica pelas empresas e a adoção de outros meios de controle de jornada, a exemplo das fichas, papeletas, ou
sistemas online por meio de aplicativos de uso pessoal. Na Pejota Contabilidade já utilizamos e recomendamos o
Tangerino. (www.tangerino.com.br)
8 - No caso de funcionário contaminado
Se houver algum empregado positivo pelo coronavírus (COVID-19), a empresa deve requerer administrativamente a
concessão do benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença), com a disponibilização do atestado médico
particular comprobatório da contaminação. Deve ainda arcar com o pagamento do salário nos 15 primeiros dias de
afastamento. A partir do 16 dias, o empregado receberá o benefício previdenciário do INSS.
Por fim
É importante ressaltar que o trabalhador em teletrabalho terá garantido todos os direitos trabalhistas, inclusive no que
diz respeito à limitação da jornada de trabalho, intervalos, períodos de descanso e trabalho noturno.
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EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A Federação Brasileira dos Bancos vem adotando e estimulando que seus filiados procedam a renegociação de
empréstimos e financiamentos.
Para pequenas empresas e pessoas físicas muitas instituições já aderiram a recomendação da prorrogação do
pagamento dos empréstimos e financiamentos por 60 (sessenta) dias.
À medida que as pessoas buscam negociações junto às suas instituições financeiras, estão sendo realizadas negociações
particulares com ofertas de linhas de créditos especiais de acordo com o perfil de cada cliente para repactuar o pagamento
de empréstimos ou financiamentos.
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O governo federal anunciou em 27/03/2020 uma linha de crédito emergencial para pequenas e médias empresas pelo
período de dois meses. O valor irá financiar, no máximo, dois salários mínimos por trabalhador.
As principais condições para receber o benefício, são:
- Faturamento entre R$ 360 mil e R$ 10 milhões por ano;
- O dinheiro será exclusivo para folha de pagamento;
- A empresa terá 6 meses de carência e 36 meses para pagar o empréstimo;
- Os juros serão de 3,75% ao ano.
Mais detalhes serão divulgados em breve pelo Banco Central.
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Os bancos Bradesco, Itaú e Santander anunciaram que irão importar e doar 5 milhões de testes rápidos de detecção da
COVID-19, além de equipamentos médicos com o objetivo de apoiar os esforços de profissionais de saúde neste momento
desafiador na luta contra a disseminação do novo coronavírus. Além desta vertente social, veja o que estão fazendo no
âmbito financeiro:
Caixa Econômica Federal
Para pessoas físicas a Caixa anunciou a possibilidade de o cliente congelar por até 60 dias o pagamento de crédito pessoal.
Será possível adiar o pagamento de até duas prestações do financiamento imobiliário, para pessoas físicas e para
empresas, pelo aplicativo habitação da Caixa, sem a necessidade de comparecer às agências.
Todo o cronograma das prestações é “deslocado para frente”, de forma a não acumular prestações no fim do contrato.
Para micro e pequenas empresas, a redução de juros será de até 45% nas linhas de capital de giro, com taxas a partir de
0,57% ao mês. Carência de até 60 dias nas operações parceladas de capital de giro e negociações, além de linhas de crédito
especiais, com até 06 (seis) meses de carência.
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Banco do Brasil
Anunciou a ampliação de R$ 100 bilhões na quantidade de dinheiro disponível para novos empréstimos ou rolagem de
dívida.
Os limites de crédito Pessoa Física não mudam em relação aos já vigentes até então.
Foram colocados à disposição mais de R$ 48 bilhões para linhas de capital de giro, investimentos e antecipação de
recebíveis. Vale para novos empréstimos e para rolagem de dívidas que estão vencendo. Também foram disponibilizados
R$25 bilhões para o agronegócio e R$3 bilhões para administrações públicas municipais e estaduais
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Itaú Unibanco
Todos os clientes Pessoa Física poderão adiar por até 60 dias os vencimentos de empréstimo pessoal.
Os vencimentos de empréstimos para capital de giro podem ser adiados por até 60 dias, mas dependem da assinatura
do “Itaú Crédito Sob Medida”, que permite a alteração da data original.
Empresas com pagamento em dia poderão adiar a próxima parcela em até 60 dias, com mesma taxa de juros e sem
cobrança de multa.
Bradesco
Adotaram uma política de prorrogação de empréstimo para quem tem parcelas em dia ou atrasadas até 59 dias.
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Santander
Os clientes Pessoa Física poderão adiar o pagamento de empréstimos em linhas de crédito pessoal, crédito
direto ao consumidor e financiamento imobiliário.
O Santander também aumentou em 10% o limite dos cartões de crédito de clientes que estejam com a fatura em dia.
Está oferendo condições especiais no momento para Micro e Pequenos Empreendedores como carência do pagamento
da primeira parcela nas linhas de empréstimos e financiamentos, além de produtos de renegociação com condições
especiais.
Sicoob
O Banco Sicoob está promovendo a reestruturação de operações de crédito dos segmentos afetados pela crise, além de
possibilitarem a abertura de crédito para atender a esse público com condições de prazo e preço diferenciados.
Ainda há recomendação no sentido de priorizar o uso dos canais digitais para realização das transações.
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Recuperação Judicial
Na Recuperação Judicial o empresário em crise poderá negociar suas obrigações com os credores através de um
processo que determina a suspensão de todos os demais processos (Ações e Execuções) existentes contra a empresa,
pelo prazo de 180 dias, além da possibilidade de se tratar também de valores de origem trabalhista ou acidente do
trabalho.
As microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP) poderão optar entre a Recuperação Judicial tradicional e a
Recuperação Judicial através do “plano especial”, no qual há a possibilidade de parcelamento dos débitos em até 36
meses, com o pagamento da primeira parcela em até 180 dias.
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Passagens Aéreas
O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) estabeleceu regras para remarcação, cancelamento e reembolso de
passagens aéreas em razão da pandemia da COVID-19.
Com ele, dentre outros direitos, o passageiro que tiver adquirido passagem até a data de assinatura do TAC e possuir
bilhete de voo operado entre primeiro de março e 30 de junho de 2020 poderá remarcar a sua viagem nacional ou
internacional por uma única vez, sem qualquer custo, respeitada a mesma origem e destino.
Passageiros com passagens compradas para períodos de “alta temporada” (julho, dezembro, janeiro, feriados e vésperas
de feriados) poderão remarcar a viagem para qualquer data compreendida pelo tempo de validade do bilhete. Já quem
comprou passagens para baixa temporada poderá remarcá-las gratuitamente para voos a serem operados também em
baixa temporada.
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Passagens Aéreas
O TAC também prevê política de cancelamentos de voos.
Pelo acordo, as passagens poderão ser canceladas pelo passageiro sem custo adicional.
O valor pago será mantido como crédito válido pelo período de um ano, a contar da data do voo. Ao remarcar o
bilhete, a companhia aérea poderá cobrar eventuais diferenças de valores ou tarifas, sendo vedada, contudo, a cobrança
de multas e taxas de remarcação.
No caso da solicitação de reembolso da passagem, poderão ser aplicadas multas e taxas contratuais. Além disso, o valor
pago pelo usuário será ressarcido em até 12 meses, sem correção monetária e sem multas, a contar da data do pedido.
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Passagens Aéreas
Caso o atraso ou cancelamento do voo decorra do fechamento de fronteiras, não será exigida da companhia aérea o
fornecimento aos passageiros da assistência material prevista na Resolução 400/16 da Anac, como alimentação,
hospedagem e traslado.
As alterações realizadas de pela companhia devem ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24
horas.
As reclamações registradas até 30 de junho em qualquer um dos canais disponibilizados devem ser respondidas pelas
companhias aéreas no prazo máximo de 45 dias.
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Planos de saúde
A Agência Nacional de Saúde (ANS) junto com os Operadores de Planos de Saúde (OPS) comunicaram que o
fornecimento e a realização de exames para o diagnóstico e tratamento do COVID-19 deverá estar contemplado nas
coberturas mínimas obrigatórias dos planos de saúde, nos termos da Resolução Normativa ANS no 453/2020.
Porém, essa demanda de serviços excepcionais e o estado de calamidade pública atual poderá ser utilizado como
fundamento adicional dos Planos de Saúde para o reajuste anual dos valores de mensalidade.
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E-BOOKS DA PEJOTA
Quer ficar por dentro de forma ainda mais aprofundada nos assuntos abaixo? Acesse: http://pejota.com.br/ebooks/
e baixe os conteúdos que já havíamos desenvolvido especialmente para que vocês, advogados, tenham a cada dia mais
sucesso profissional.

Como organizar as
finanças do seu escritório
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Marketing Digital para
Advogados no Instagram

Como Advogados podem
captar mais clientes

Planejamento Estratégico
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Softwares Jurídicos
Se ainda não conhece, este é o momento ideal para conhecer alguns softwares desenvolvidos especialmente para a
gestão do negócio jurídico. Selecionamos alguns que conhecemos e que também nos foram indicados por advogados e
advogadas que já os utilizam. Confira a lista abaixo:
https://www.sajadv.com.br/
https://www.preambulo.com.br/
https://www.aurum.com.br/
https://www.projuris.com.br/
https://forelegal.com.br/
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Este plano teve como base a legislação em vigor até o dia
1/4/2020. Tendo em vista a incerteza e a flexibilidade que o
cenário exige, é possível que existam mudanças após esta data...

... e continua por e-mail,
redes sociais e telefone
com o nosso time!

