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Diante deste cenário, o Governo tem 
estabelecido medidas temporárias 
para enfrentamento do estado de 
calamidade pública. Confira nas 
próximas páginas quais são as 
medidas até então adotadas.

A anunciada pandemia do Covid-19 traz diversos impactos à 
economia brasileira. Inúmeros estabelecimentos fecharam 
as portas e empregadores e empregados têm enfrentado 

dificuldades para cumprir suas obrigações.
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TRABALHO
O que posso fazer pensando nos colaboradores?
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É possível encaminhar os colaboradores para o
trabalho remoto para viabilizar o lockdown determinado
pelas autoridades sanitárias. Para o cumprimento desta
medida, a MPV nº 927/2020 facilitou o trâmite da
alteração no contrato individual de trabalho do
empregado, dispensando o registro prévio.

Deve haver a comunicação por escrito ou
por meio eletrônico com 48 horas de antecedência e, em seguida, a
alteração do contrato de trabalho com a previsão do Home Office
(Teletrabalho), com definições sobre equipamentos, custos de
implementação e utilização ou reembolsos.

O trabalho remoto é aplicável a estagiários e menores aprendizes!

Os equipamentos necessários devem ser fornecidos pelo empregador a
título de comodato (caso o empregado não os possua) ou o período da
jornada normal de trabalho será computado como tempo de trabalho à
disposição do empregador.

O trabalho 
remoto passa a ser uma 

possibilidade!

E como implantar 
o Home Office e 
manter as coisas 
sob controle?

Auxilie na adaptação, com dicas 
sobre o trabalho de casa;

Utilize ferramentas de 
comunicação a todo o tempo.

Converse e oriente sobre 
disciplina e planejamento;
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Conforme determinado pela MPV nº
927/2020, deve haver comunicação por
escrito ou por meio eletrônico com 48
horas de antecedência ao colaborador;

Prioridade aos pertencentes aos grupos
de risco do Covid-19;

Não podem ser usufruídas em período
inferior a 5 dias;

Poderão ser concedidas ainda que o
período aquisitivo não tenha
transcorrido;

O adicional de ⅓ poderá ser pago até a
data da gratificação natalina;

O pagamento da remuneração poderá
ser feito até o quinto dia útil do mês
subsequente ao início do gozo das
férias.

Coletivas

Individuais

Se a demanda de trabalho parou
completamente em seu negócio e há
ociosidade, as férias coletivas podem
ser determinadas, a exclusivo critério do
empregador, conforme definido pela
MPV nº 927/2020;

Não se aplicam os limites máximos de
períodos anuais e mínimos de dias
corridos;

Não é necessária comunicação prévia ao
Ministério da Economia ou Sindicatos;

O adicional de férias poderá ser pago
até 20 de dezembro.
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Fica suspensa a obrigatoriedade de
realização dos exames médicos
ocupacionais, clínicos e
complementares, com exceção dos
demissionais. Tais exames serão feitos
em até 60 dias após o encerramento do
estado de calamidade pública, como
determinado pela a MPV nº 927/2020.

Também fica suspensa a realização de
treinamentos periódicos e eventuais aos
empregados. Estes serão retomados em
até 90 dias após o término da
calamidade pública.

FGTS

Exames 

Médicos 

e Treinamentos

Foi definida a suspensão da exigibilidade
do recolhimento do FGTS pela MPV nº
927/2020 referente às competências de
março, abril e maio de 2020.

Os recolhimentos poderão ser feitos em
até 6 parcelas mensais, sem juros ou
atualização monetária, a partir de julho
de 2020, sem a incidência de juros,
multa, correção monetária e demais
encargos.

O empreendedor precisa ficar atento
para realizar as declarações dos
referidos meses, que deverão ser
entregues até o dia 20 de junho de
2020.
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Através da MPV nº 927/2020 o
empregador fica autorizado a
interromper as atividades do
empregado e constituir um regime
especial de compensação de jornada
por banco de horas.

É necessário acordo coletivo ou
individual.

A compensação desta banco de horas
deverá ocorrer em até 18 meses,
contados da data de encerramento do
estado de calamidade pública.

É permitida a prorrogação da jornada de
trabalho em até 2 horas, sem exceder
10 horas diárias, para a posterior
compensação.

Fica permitida a antecipação do gozo de
feriados não religiosos federais,
estaduais, distritais e municipais. Neste
caso:

Os empregadores deverão notificar, por
escrito ou por meio eletrônico, o
conjunto de empregados beneficiados,
com antecedência de, no mínimo,
quarenta e oito horas, mediante
indicação expressa dos feriados
usufruídos antecipadamente.

Os feriados poderão ser utilizados para
compensação do saldo em banco de
horas.

O aproveitamento de feriados religiosos
dependerá de concordância do
empregado, mediante manifestação em
acordo individual escrito.
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O pagamento do Benefício Emergencial
de Preservação do Emprego e da Renda
(BEPER) foi instituído pela MPV nº
936/2020 e será feito somente
enquanto durar a redução ou suspensão
do contrato e o valor do benefício terá
como base de cálculo o valor mensal do
seguro-desemprego.

Deverá ser informada a opção escolhida
ao Ministério da Economia no prazo de
10 dias do acordo, sob pena de ser
obrigado a pagar o salário e obrigações
legais.

É possível utilizar as 2 opções, ou seja: a
redução da jornada e salário e
posteriormente a suspensão do
contrato de trabalho, ou vice-versa,
desde que, somando as duas medidas,
não seja ultrapassado o tempo máximo
de 90 dias.

Aos empregados será garantida a
estabilidade no emprego durante o
prazo que utilizar do benefício e pelo
mesmo prazo após o restabelecimento
do contrato de trabalho original.

Redução de 
jornadas de 
trabalho e 

salários

Suspenção 
temporária dos 

contratos de 
trabalho

Será pago direto 
ao colaborador

Custeado pelo 
Governo Federal

É possível utilizar 
as 2 opções

A implementação dos benefícios deverá
ser por meio de acordo escrito, sendo
que somente poderão ocorrer por
acordo individual para colaboradores
que recebam salário igual ou inferior a
R$ 3.135,00 ou para portadores de
diploma de nível superior no limite de
R$ 12.202,12.

//

//

//

e//ou
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O empregador poderá acordar a
redução proporcional da jornada de
trabalho e de salário de seus
empregados, por até noventa dias,
desde que:
• seja preservado o valor do salário-

hora de trabalho;
• seja pactuado acordo individual

escrito com antecedência de, no
mínimo, 2 dias corridos da redução
e;

• a redução se dê, exclusivamente, nos
seguintes percentuais: 25%, 50% ou
70%.

A jornada de trabalho e o salário pago
anteriormente serão restabelecidos nas
hipóteses de: término do prazo definido
no acordo, fim do estado de calamidade
pública ou por decisão do empregador
de retornar antecipadamente.

Redução 
Proporcional

Período total não 
pode ultrapassar 

90 dias

//

Prazo de 10 dias 
para informar ao 

Ministério da 
Economia

//

É importante destacar também que,
conforme definido pela MPV nº
936/2020, a redução deverá ser
proporcional à jornada de trabalho e ao
salário, não sendo possível reduzir
apenas o salário sem reduzir a jornada.

Obs.: A redução de jornada de trabalho 
e de salários de 25% vale 

independentemente do valor do salário 
do empregado.

Acordo deve ser 
escrito //
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O empregador poderá acordar a
suspensão temporária do contrato de
trabalho de seus empregados, pelo
prazo máximo de sessenta dias, que
poderá ser fracionado em até dois
períodos de trinta dias.

Aqui, também é necessário
haver acordo individual por escrito
entre empregado e empregador com
antecedência de, no mínimo, 2 dias
corridos da suspensão.

O contrato de trabalho será
restabelecido com o término do prazo
definido no acordo, no caso de fim do
estado de calamidade pública, ou por
decisão do empregador de retornar
antecipadamente.

Suspensão
Temporária

Obs.: Empresas que tiverem auferido, no
ano-calendário de 2019, receita bruta
superior a R$ 4.800.000,00 estão
sujeitas a regras especiais para
suspender o contrato de trabalho de
seus empregados.

Caso durante o período de suspensão
temporária do contrato de trabalho o
empregado mantiver as atividades de
trabalho, ainda que parcialmente, por
meio de Teletrabalho, trabalho
remoto ou trabalho à distância, ficará
descaracterizada a suspensão
temporária do contrato de trabalho e
o empregador estará sujeito a
penalidades previstas na MPV nº
936/2020.
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Em caso de
existência de
contratação de
prestadores de
serviço no

formato “PJ”, ou seja, pessoas que
atuam para a empresa e que são
contratados através da constituição
destes por outra Pessoa Jurídica, é
importante analisar o que o contrato
prevê sobre alterações, extinções,
multas aplicáveis e demais
particularidades existentes.

Por se tratar de uma relação particular,
aplicam-se as regras contratuais gerais
que vamos tratar mais à frente e não há
que se falar em benefícios trabalhistas
concedidos pelo Governo.

Caberá à empresa
negociar com cada
prestador de serviços
o que precisará ser
modificado na relação
para que ela possa
seguir adiante, ou até mesmo ser
definida uma forma de extinção do
contrato diante de eventual
impossibilidade de prosseguir.

É importante analisar cada caso e fazer                   
termos aditivos aos contratos 

sobre o que muda, ou termos 
rescisórios em caso de 

definição pela extinção do 
contrato.

Lembre-se: esse tipo
de contratação é diferente da CLT,
portanto a relação e os critérios
entre empresa e PJ também são
diferentes.

Então tenha os 
principais cuidados:

com o formato da cobrança na
contratação PJ. Não é possível que

a empresa determine o lugar, a forma,
o modo, dia e hora da execução da
atividade. Quem determina como e
quando executar a atividade é o PJ,
desde que este entregue a demanda
acordada;

com a exigência de exclusividade
na prestação do serviço. Pelo

contrário, a empresa deve incentivar
que o PJ preste o serviço para terceiros,
desde que não prejudique as metas e
entregas com a sua empresa, deixando
isso expresso e claro no contrato.

Caso a empresa precise que o PJ seja
exclusivo e/ou que a relação dele com a
empresa seja parecida com o formato
previsto na CLT, o risco na contratação PJ
será altíssimo.

1

2
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Fiscal
Existe algum benefício fiscal 

ou créditos para redução do impacto?
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Liberação de R$ 5 bilhões em créditos
do PROGER/FAT para as micro e
pequenas empresas;

Simplificação das exigências para
contratação de crédito e dispensa de
Certidão Negativa de Débitos e Tributos
Federais (CND) para a renegociação de
créditos (Portaria nº 103/2020).

Para as empresas optantes pelo Simples
Nacional: prorrogação do pagamento
dos tributos federais referentes aos
meses de março, abril e maio, que terão
vencimento, respectivamente, em
outubro, novembro e dezembro. A regra
também se aplica ao MEI.

A MPV nº 932/2020 reduziu em 50% as
contribuições devidas ao Sistema S
(Senai, Sesi, Sesc, Sest, Sescoop, Senac,
Senat e Senar) por 3 meses, excetuando-
se desta medida tão somente o SEBRAE.

Contribuições

Tributos

Créditos

Programa Emergencial 

de Suporte a Empregos

Auxílio da Folha 
Salarial

//

Concessão de 
Crédito

//
O Programa Emergencial de Suporte a
Empregos foi instituído pela MPV nº
944/2020 e é voltado para a concessão
de créditos a empresários, sociedades
empresárias e sociedades cooperativas
(exceto sociedades de crédito), tendo
por objetivo auxiliá-los no pagamento
da folha salarial de seus colaboradores.
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O Programa Emergencial de Suporte a
Empregos é destinado aos empresários,
sociedades empresárias e sociedades
cooperativas - excetuadas as sociedades
de crédito - com receita bruta anual
superior a R$ 360mil e igual ou inferior a
R$ 10milhões de reais.

As linhas de crédito serão intermediadas
por instituições financeiras, públicas e
privadas, sujeitas à supervisão do Banco
Central do Brasil.

Para terem acesso às linhas de crédito
do Programa, as empresas deverão ter a
sua folha de pagamento processada por
instituição financeira participante.

Taxa de juros de 
3,75% a.a.

//

180 dias para início 
do Pagamento

//

Prazo para 
pagamento de 36 
meses

//

As linhas de crédito concedidas abrangerão toda a folha de pagamento do contratante
(tomador do empréstimo) pelo período de 2 meses, limitadas ao valor equivalente a
até duas vezes o salário-mínimo por empregado, sendo exclusivas para a folha de
pagamento.

Em caso de descumprimento dos requisitos para o empréstimo, haverá o vencimento
antecipado da dívida, como determina a MPV nº 944/2020.

Fornecer informações verídicas (renda 
anual, número de empregados etc).

Obrigações
Não utilizar o dinheiro para outros fins 

que não o pagamento dos 
colaboradores.

Não rescindir, sem justa causa, o 
contrato de trabalho dos colaboradores 

beneficiados no período entre a data 
de contratação da linha de crédito e o 
60º dia após o recebimento da última 

parcela.

/

/

/
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(i) Trouxe uma gama de
serviços que incluem
atendimento médico e

psicológico remoto via vídeo, além de
entrega, em parceria com empresas
como Sírio-Libanês, iFood, Rappi,
Zee.Dog e Zenklub; (ii) Redução em até
80% da taxa de juros para parcelamento
do cartão de crédito; (iii)Prorrogação
das parcelas de empréstimo por até 60
dias.

(i) Redução de juros e
prorrogação de parcelas
de dívidas, créditos e
financiamentos por até 60 dias por meio
do Crédito Sob Medida; (ii) Contratação
100% online da linha de crédito
emergencial para o custeio da folha a
partir de abril de 2020.

(i) Ampliou em 10% o
limite do cartão de
crédito de todos os
clientes adimplentes; (ii) Parcelas de
dívidas vencidas e não pagas desde o
dia 16/03/2020, ou que vençam até
16/05/2020, terão prazo prorrogado
por até 60 dias, sem qualquer
acréscimo. Além da carência, o valor do
financiamento não será alterado. (iii)
PMEs contam com a possibilidade de
solicitar a postergação por 60 dias das
parcelas de Capital de Giro,
Renegociação e Crédito Direto ao
Consumidor (CDC PJ).

(i) Renovação de CDC
com carência para
pagamento da
primeira parcela; (ii) Aumento do prazo
para até 2 meses de pagamentos do
cheque especial; Renegociação de
dívidas para PF e PJ com dispensa da
primeira parcela, carência de 90 dias e
prazo de 2 a 100 meses para o novo
contrato.

(i) Redução de taxas:
consignado a partir de
0,99% a.m., penhor a
partir de 1,99% a.m. e

CDC a partir de 2,17% a.m.); (ii) Linha de
créditos especiais para empresas que
atuam nos setores de comércio e
serviços com até 6 meses de carência.
(iii) Pausa nos contratos habitacionais de
até 90 dias.

Pacote do BACEN de
R$ 1,216 trilhão, que
tem como objetivo
aumentar a liquidez
no mercado durante a pandemia. O
novo pacote inclui medidas como a
criação de um novo Depósito a Prazo
com Garantia Especial (DPGE), dando
acesso aos fundos de investimento com
valores maiores, no valor estimado de
R$ 200 bilhões.
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(i) Irá suspender os
pagamentos das parcelas
e os juros por até 6
meses para empresas
que usaram crédito de linhas do BNDES
através das instituições financeiras; (ii)
Lançamento de R$ 5 bilhões para a
ampliação de crédito para micro,
pequenas e médias empresas, repasse
via instituições financeiras. A carência é
de até 24 meses, e o prazo de
financiamento de até 60 meses, taxa de
juros média de 0,99% a.m.

(i) Redução de juros e
Prorrogação de parcelas
de empréstimos e
financiamentos por até 60 dias;
(ii) Oferecimento de linha de crédito de
folha de pagamento anunciada pelo
Governo para os correntistas do banco.
Quem for elegível terá o limite pré-
aprovado disponível e a taxa de juros
da operação é de 3,75% a.a. e terá prazo
de até 36 meses.

O banco Original está
oferecendo: (i) Redução
de juros para o parcela-
mento do cartão de
crédito; (ii) Taxa zero para pagamento
de boleto no cartão de crédito; (iii)
Prazo de 90 dias para pagamento de
parcela da renegociação de dívidas, e
(iv) Prazo de 90 dias para parcelamento
de saldo de contratos em dia.

(i) Irá estender o
prazo de
pagamento de

todas as faturas e dobrará o cashback
em compras online; (ii) Dobrou a
quantidade de boletos e TEDs gratuitos
para os correntistas Pessoas Jurídicas
(PJs) e Microempreendedores
Individuais (MEIs).

Criou três linhas de
crédito com condições
especiais para ajudar
empresas de todos os

portes de Minas Gerais. Serão
disponibilizados recursos para capital de
giro e investimentos para compra de
matéria-prima de produtos de alta
demanda, como máscaras e lenços,
além da contratação de mão de obra
temporária, etc.

Fontes com 
hiperlink nos 

logotipos
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IMPACTOS

CONTRATUAIS
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a validação da hipótese de força maior pela MPV
nº 927/2020 permite a aplicação dos artigos 501 a
503 da CLT às relações de trabalho, de modo que:

Sim! Nos termos do art. 1º, parágrafo
único, da MPV nº 927/2020, a pandemia
do Covid-19 constitui hipótese de força
maior e poderá, a depender do caso
concreto, ser alegada neste momento
nas relações contratuais.

Podemos considerar 
que estamos diante 
de uma hipótese de 

força maior? 

E... Afinal

Importante 
lembrar que:

(i) em caso de extinção da empresa, é assegurada uma
indenização ao empregado na forma do art. 502 e;

(ii) é lícita a redução geral dos salários dos empregados,
desde que observado o salário mínimo da região, não
podendo, entretanto, ser superior a 25%.

Tidos por alguns como sinônimos e por
outros como termos técnicos distintos,
os conceitos de caso fortuito e força
maior se assemelham em certa medida
e significam a existência de uma
situação superveniente e inevitável, ou
seja, fora do alcance do poder humano.
Estes conceitos são comumente
utilizados para justificar o atraso no
cumprimento de obrigações contratuais
estipuladas em momento anterior, ou
mesmo para torná-las inexigíveis por um
período determinado.
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O Código Civil (CC) prevê a resolução de contratos quando ocorrer a onerosidade
excessiva em decorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis (artigos
478 a 480, CC). A pandemia do Covid-19 é um acontecimento extraordinário e
imprevisível, de modo que torna-se possível a extinção de contratos se a prestação de
uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a
outra.

Para que seja 
configurada a 

onerosidade 
excessiva, alguns 
requisitos devem 

ser observados 
diante do caso 

concreto, sendo 
eles:

Contrato de execução em um
só ato, a posteriori; ou em
prestações;

Vantagem extrema para outra 
parte. 

Onerosidade excessiva da 
prestação de uma das partes;

Acontecimento extraordinário 
e imprevisível;

Fato superveniente;

1

2

3

4

5
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Enquanto a Teoria da Imprevisão e a
Onerosidade Excessiva estabelecem requisitos
que permitem a resolução de contratos, a Teoria
do Adimplemento Substancial prevê exatamente o
contrário, isto é, hipóteses em que não caberá a
extinção contratual.

Através do 
Adimplemento 
Substancial, nos casos 
em que o contrato 
houver sido quase todo 
cumprido, sendo a 
etapa em atraso 
insignificante, não 
caberá sua extinção. 

Muitas vezes os contratos não são 
cumpridos, em decorrência de 

acontecimentos extraordinários e 
imprevisíveis, como vimos. Entretanto, se 

adimplemento for significativo, por que 
não manter a relação contratual, 

negociando condições que viabilizem o 
seu cumprimento da forma menos 

prejudicial para as partes contratantes?

Se o contrato foi praticamente 
todo cumprido, por que tomar 

medidas drásticas? 

Esta Teoria tem fundamento na função 
social que os contratos possuem, de 
modo que impõe às partes equilíbrio 
contratual e igualdade. O que se busca, 
portanto, é preservar as relações 
contratuais. 

O valor do inadimplemento for 
ínfimo em relação ao total;

Houver expectativas legítimas 
entre as partes sobre o acordado;

For possível a conservação do 
negócio sem prejuízo ao direito do 
credor.

Para o STJ a 
Teoria pode 
ser aplicada 

quando:

1

2

3
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O primeiro ponto,
e talvez o mais importante em
uma gestão de crise, é olhar para dentro
e entender exatamente onde estão os pontos mais
fracos do seu negócio e os possíveis caminhos
para se explorar.

Utilize todos os conceitos, benefícios e ferramentas apresentadas ao longo deste e-
book para a tomada de decisões na gestão desta crise.

É hora de parar e analisar em detalhes todos os seus contratos com clientes, contratos
internos com o time, contratos com parceiros… enfim, todas as relações negociais que
possuir e todas as obrigações! Não se desespere, pois este é o momento mais
adequado para fazer isso e reduzir os impactos.

É hora de ser frio; direcionar corretamente toda a energia e
instruir bem as lideranças; colocar todas as cartas na mesa e
trabalhar rápido para mapear o quanto antes onde estão os
maiores riscos do negócio e o que precisa ser feito para que,
no final da crise, sua empresa saia forte.

Com todas essas Informações em mãos...

Seguem 5 dicas 

para ajudar você 

a gerir esta 

crise!
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Separe os contratos por importância, considerando riscos do descumprimento,
relação com a outra parte e condições de cumprimento.
Aproveite para mapear também condições variáveis que sejam importantes para o seu
negócio - tal como o prazo - e outras questões que poderão ser relevantes para o
momento de traçar estratégias, tal como o benefício da outra parte no seu negócio.

Em seguida, crie estratégias de negociação para cada contrato, considerando as
particularidades de cada relação. O ideal é que você trace estratégias para negociar
uma forma de adiar o cumprimento, reduzir custos… enfim! Ataque o risco agora, para
que, se possível, não ocorra o descumprimento contratual ou a rescisão.

É importante que você tranquilize todo o time e seja
transparente sobre os reais impactos desta crise no seu
negócio. Em seguida, faça as análises dos contratos com cada
um deles, avaliando os tipos de vínculos contratuais (CLT,
intermitente, estagiário, PJ...) e as demandas que ainda existem
e poderão seguir existindo de acordo com cada possível
cenário desta crise na sua empresa.

Faça uma análise das relações 

contratuais da sua empresa

Converse com o seu time!

Não adianta impor algo que seja desproporcional e inviável.
Compreenda os perfis e necessidades de cada uma das pessoas que

compõem o seu time e avalie quais serão as medidas necessárias a
serem tomadas. Encontre um meio termo que possa viabilizar a

continuidade da sua empresa e a manutenção das
mentes brilhantes que já atuam com

você!

Converse com todo o seu time, de preferência de forma individual, e entenda qual a
situação de cada um; conte com o apoio das lideranças.
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Quanto aos seus parceiros: também busque um meio termo. Negocie e coopere com
eles, com base nas estratégias traçadas. Muito além de utilizar os institutos jurídicos
que explicamos até aqui, é importante que todos possam manter as relações
comerciais, dentro do possível, para superar este momento e retornar à normalidade
quando possível.

Ao invés de decidir por dar pontos finais às relações com parceiros, pense e avalie
opções de ponto e vírgula; que não terminam a relação, mas viabilizam um momento
de respiração para superar o momento e retomar em seguida.

Outro ponto crucial consiste na análise das ferramentas criadas pelo Governo.
Seja cauteloso na hora de escolher quais utilizar em prol da manutenção
da saúde financeira e bom desempenho do seu negócio!

Reflita acerca das medidas trabalhistas e dos diversos benefícios e
ações fiscais que, agora, você tem à sua disposição para te
ajudar a superar este momento de crise.

Negocie com os seus 

parceiros

Faça a análise das 

ferramentas e benefícios 

concedidos pelo Governo e 

outras instituições 

24 de 26 

lageeoliveira.adv.br


Por último, e nada menos importante: realize uma análise de cenários para gerir esta
crise, considerando um cenário mais otimista, um realista e um pessimista para o seu
negócio.

Ao realizar esta análise, tenha em mente pontos como: o possível prazo de duração do
lockdown, previsões econômicas sobre o funcionamento do mercado; a perda de
faturamento da sua empresa; prejuízos financeiros que você poderá ter e; finalmente,
as ações que você deverá tomar diante de cada um dos cenários, já mapeando os
impactos destas ações.

Conhecer o terreno que estará pisando poderá, facilitar a sua tomada de decisões de
acordo com a evolução, evitando incertezas e possibilitando decisões mais assertivas,
pensadas previamente e devidamente mapeadas.

Em resumo, o melhor a ser feito neste momento é 
planejar e prevenir. Planeje, converse com seus 
clientes, parceiros e o seu time; esteja aberto a 
negociações de ganhos mútuos e previna-se de 

dores de cabeça no futuro!

Analise os cenários 

de possíveis impactos 

na sua empresa
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contato@lageeoliveira.adv.br

+55 31 3566-0100

Estamos trabalhando em home office para 
oferecer todo suporte às startups e empresas de 
base tecnológica na luta contra a crise causada 
pelo COVID-19.

Conte com o nosso apoio para superar este 
momento!

“Comece onde está, use o que você tem e faça o que você 
puder ."

Ted Roosevelt
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