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O escritório Moreira Cesar & Krepp é re-
conhecido por prestar assessoria jurídica 
empresarial para as maiores empresas de 
Pouso Alegre e região. Possuem mais de 
20 profissionais em sua equipe atuando 
no: contencioso, preventivo e consultivo das 
áreas Tributária, Trabalhista, Cível, Cobrança 
e Societário. Por essa ligação jurídica tão 
próxima dos principais departamentos de 
uma empresa (RH, Contabilidade, Direção, 
etc.) que convidamos os sócios Robson 
Krepp e Rafaelli Moreira Cesar para nos 
contar como está o cenário empresarial 
diante da pandemia da COVID-19 (o novo 
Coronavírus).

Dias News - Qual a percepção do escritó-
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rio diante do surgimento da pandemia 
e a quarentena que determinou fecha-
mento de empresas e do comércio em 
geral? 
Moreira Cesar & Krepp - Logo no início 
dos boatos sobre um possível fechamento 
das atividades comerciais, percebemos um 
espantoso aumento do número de solici-
tações de nossos clientes, especialmente 
para o departamento trabalhista, pois mui-
tos empresários não sabiam como iriam li-
dar com seus funcionários. Já nos primeiros 
dias do efetivo fechamento, inúmeras em-
presas nos contrataram, pois não tinham 
nenhuma referência de suporte jurídico ou 
quando tinham, não estavam preparados e 
informados. Ficou claro que se a empresa 

ou seu jurídico não tem preparo e infor-
mação, dificilmente conseguirão sair dessa 
fase sem sequelas.

DN - Quais as principais medidas foram 
tomadas pelo poder público para ajudar 
as empresas nesta crise? 
MCK - Foram várias medidas, mas as mais 
importantes para as empresas, certamente 
foram essas: 
Trabalhista: Com a pandemia do corona-
vírus, a economia tem sofrido um impacto 
significativo, considerando que diversos 
negócios estão reduzindo as atividades e 
até demitindo colaboradores. Com isso, 
o Governo Federal editou duas Medidas 
Provisórias (MP), que visam facilitar a vida 
das empresas, com alternativas para não 
demitir os colaboradores. Enquanto a MP 
927/2020 trata de algumas mudanças nas 
leis trabalhistas, a MP 936/2020 institui o 
Programa Emergencial de Manutenção do 
Emprego. A MP 936, hoje já sancionada 
como Lei 14.020/2020. Ainda, destacamos 
o decreto 10.422/2020, que regulamentou 
a prorrogação dos acordos firmados no 
âmbito da Medida Provisória 936. Agora, os 
empregadores podem lançar mão da redu-
ção de jornada e salário por mais 30 dias, 
enquanto a suspensão de contrato pode 
valer por mais 60 dias. Com isso, as duas 
modalidades passam a ter vigência de 120 
dias, contando os prazos inicialmente pre-
vistos na MP. Importantes destaques tam-
bém quanto: ao Teletrabalho; Compensa-
ção do banco de horas para interrupção das 

atividades; Antecipação das férias individu-
ais; Concessão de férias coletivas; Parcela-
mento do FGTS; Redução proporcional de 
jornada de trabalho e de salário e Suspen-
são temporária do contrato de trabalho.
Tributário: Foram editadas diversas porta-
rias e medidas provisórias versando sobre 
pagamento de tributos, seja postergando 
ou diferindo seu pagamento. Em alguns ca-
sos até mesmo zerando alíquotas ou con-
cedendo o perdão da dívida. Importante 
analisar cada setor econômico confrontado 
com a sua base de atuação, pois as medidas 
podem ser Municipais, Estaduais ou Fede-
rais, dependendo da competência tributá-
ria.
Cível: Independente de edição de lei espe-

Impactos Jurídicos da 
COVID-19 nas empresas

Em uma entrevista com os sócios do Moreira Cesar & Krepp - Advogados, explicam 
tudo o que os empresários precisam saber para atravessarem este período tão conturbado.
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O site www.mckadvogados.
adv.br disponibiliza entrevistas 
exclusivas, com destaque para  

autoridades, como por exemplo: 
Bilac Pinto, Dr. Paulo, Dalmo 

Ribeiro e Arlindo Motta.
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O escritório abriu um canal de 
informação e diálogo com os 

empresários em seu site
www.mckadvogados.adv.br, 

informando as várias mudanças
que estão ocorrendo por 
decorrência da COVID-9.

cífica, já há no ordenamento jurídico, diver-
sas disposições que autorizam o equilíbrio 
nos contratos e permitem que, por exem-
plo, contratos de locação sejam reajusta-
dos ou rompidos sem aplicação de multa, 
readequação nos contratos de fornecimen-
to, anulação de multas contratuais por 
descumprimento em decorrência de força 
maior, etc.
Outros: Edição da MP 975 que cria pro-
grama de crédito para pequenas e médias 
empresas, prorrogação do prazo para ade-
quação à Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD).

DN - Como o escritório está ajudando 
seus clientes? 
MCK - Criamos um protocolo de gestão 
de crise para os clientes. Em tempos de 
incerteza como este é sempre bom que 

empresas, empresários e colaboradores 
estejam bem informados e preparados 
para antever as consequências jurídicas e 
econômicas para tomar as melhores deci-
sões. Desta forma, o trabalho de consul-
toria consiste em manipular a legislação 
e as medidas adotadas pelo governo para 
que a empresa minimize ou neutralize os 
prejuízos e, em muitos casos, até crie boas 
oportunidades de mudança, crescimento 
e aproveitamento de oportunidades. Aliás, 
em tempos de crise é quando surgem as 
melhores oportunidades de crescimento e 
reinvenção!

DN - Como as empresas podem se infor-
mar e estar atentas às várias mudanças 
que estão ocorrendo neste cenário? 
MCK - Em nosso site (www.mckadvogados.
adv.br) temos um portal informativo em-

presarial (MCKNotícias) e, dentro dele cria-
mos um canal exclusivo, aberto e gratuito, 
todo dedicado a trazer em primeira mão 
todas as novidades legislativas e estratégi-
cas adotadas sobre a COVID-19 para que 
qualquer empresa e gestor possa se infor-
mar! Temos infográficos, matérias, artigos 
e muitos outros conteúdos. Neste mesmo 
canal estamos divulgando entrevistas ex-
clusivas com empresários, representantes 
de classe e autoridades sobre suas visões 
dos impactos jurídicos e econômicos da 
pandemia. Vale destacar o Deputado Fede-
ral Bilac Pinto que alertou que “A retomada 
da economia depende de uma ação conjun-
ta, entre toda classe política, empresarial e 
sociedade civil, uma parceira que já venceu 
inúmeras crises e beneficiou toda população 
mineira.” Também muito pertinente o nos-
so Dep. Estadual, Dr. Paulo Valdir: “A ALMG 

tem adotado várias medidas de combate a 
pandemia, seja aprovando leis do executivo 
estadual de forma remota, bem como pro-
pondo requerimentos e projetos de lei que 
visam auxiliar e proteger a população frente 
à pandemia.” O Vereador Arlindo Motta 
ressalta: “Nosso município adotou medidas 
flexíveis e de conscientização para que os im-
pactos por estes sofridos sejam os mais ame-
nos possíveis.” O Deputado Estadual Dal-
mo Ribeiro demonstrou estar ativamente 
junto as mais diversas entidades: “Ressalto 
aqui nosso empenho junto ao BDMG, Sebrae, 
Fiemg, Fecomercio, Federaminas, Defensoria 
Pública, OAB, Tribunais de Justiça e de Con-
tas, Ministério Público, Associação Mineira de 
Municípios, Governo do Estado e Assembleia 
Legislativa, bem como as demais entidades 
de classe, que estão unidas pela retomada e 
superação da crise que ora enfrentamos.”


