
PROAD Nº 4930/2020 

OBJETO: ESTUDO DOS EFEITOS NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

DO TRT DA 1ª REGIÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS DE EMERGÊNCIA

PARA PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID -

19)

Senhor Diretor-Geral,

Os autos retornam da Secretaria de Controle Interno

- SCI - com a manifestação de fls. 60/66, por meio da qual

a referida unidade promove análise da situação fático-

jurídica dos efeitos das medidas de emergência decorrentes

da pandemia por coronavírus (covid-19) sobre os contratos

administrativos  avaliados  até  o  momento  no  presente

estudo.

Apesar  de  já  haver  abordagem,  em  manifestação

anterior da Assessoria de Análise Processual, sobre as

ponderações  precedentes  da  Secretaria  de  Manutenção  e

Infraestrutura SMI - e da Secretaria de Administração de

Contratos - SCO, necessário fazê-lo novamente para que se

compreenda e atualize o contexto processual, até mesmo em

vista do pronunciamento da SCI.

Assim,  tem-se  que,  inicialmente,  a  SMI  se

manifestou, às fls. 02/05, favoravelmente à manutenção dos

direitos  trabalhistas  dos  colaboradores  terceirizados

afastados  de  suas  atividades  presenciais  em  razão  da

legislação que disciplina as medidas de combate à pandemia

dor coronavírus, com exceção ao direito ao vale transporte
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e, quanto ao auxílio alimentação/refeição, entendeu1 que

deverão ser examinadas, caso a caso, as normas coletivas

aplicáveis  às  categorias  profissionais  e  ponderadas  as

normas do PAT.

Na sequência, a SCO manifestou-se, às fls. 44/52, e

destacou,  em  suma:  que,  preliminarmente,  deverão  ser

analisados os efeitos da normatividade especial que rege

este período de estado de calamidade pública e emergência

de saúde pública em decorrência da pandemia do coronavírus

(covid – 19) nos contratos administrativos; que não cabe à

Administração  se  ingerir  nos  assuntos  internos  das

empresas  contratadas,  considerando  tratar-se  de

terceirização de serviços; que em situações normais, o

regime jurídico do contrato administrativo impõe às partes

o  cumprimento  das  obrigações  contratuais,  devendo  a

contratada executar integralmente o objeto contratado e a

Administração  efetuar  o  pagamento  da  correspondente

contraprestação, nos termos avençados, mas a situação se

torna complexa em virtude dos fatos inéditos e graves,

cotejando-se o arcabouço legislativo pré-existente com a

nova regulamentação das questões sociais que emergem da

situação de pandemia e do isolamento social.

1 Veja-se a literalidade da inteligência ofertada : “Em caso de afastamento do trabalho por motivo de faltas

justificadas, a legislação é omissa, entretanto, o pagamento do benefício vale-refeição/Alimentação (impresso ou

em  cartão)  pode  ser  mantido,  por  liberalidade  do  empregador.  A  convenção  coletiva  também  deve  ser

consultada,  pois  pode  haver  previsão  de  continuidade  do  benefício-alimentação  (cesta  básica  ou  vale-

alimentação), nos afastamentos  do  trabalho,  inclusive,  por  motivos  de  faltas  justificadas,  hipótese  que  se

enquadraria no caso dos afastamentos por conta da atual pandemia. Ressalte-se, ainda, que há entendimento do

E. TST no sentido que se a empresa estiver  inscrita  no  PAT-  Programa  de  Alimentação  do  Trabalhador,

mesmo  em  caso  de faltas não justificadas, não poderia haver o desconto do vale alimentação.”
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A análise da SCO percorre, ainda, além das normas

que tratam do estado de calamidade pública e de emergência

de saúde pública editadas pela União, já anteriormente

citadas, também a Resolução nº 663/2020 do STF, a Portaria

nº 52/2020 do CNJ, o Ato GDGSET.GP.Nº 126/2020, o  Ato

CSJT.GP.SG nº 47/2020, o Ato Conjunto CSJT.GP.VP e CGJT nº

1, de 19/3/2020, o Ato Conjunto nº 2/2020, alterado pelo

Ato Conjunto nº 3/2020, editados pela Presidência e pela

Corregedoria deste TRT/RJ, que estabelecem a suspensão do

expediente  externo  e,  até  certa  medida,  do  trabalho

presencial  de  magistrados,  servidores,  estagiários  e

colaboradores nas  unidades  administrativas  e

jurisdicionais  desta  Corte,  no  período  de  17/3/2020  a

30/4/2020.

A SCO também realça os incisos XIV e XV do artigo

78  e  o  artigo  79,  ambos  da  Lei  nº  8.666/93,  e  as

orientações emanadas do Poder Executivo, consubstanciadas

no site compras governamentais mantido pelo Ministério da

Economia, sugerindo, in fine, que cada Unidade Gestora da

Administração avalie a conveniência e a oportunidade de

redução do quantitativo de trabalhadores ou a suspensão

temporária dos contratos administrativos sob sua gestão

por um período de 30 (trinta) dias, considerando o nível

de  criticidade  e  de  essencialidade  da  prestação  do

serviço,  devendo,  junto  à  empresa  contratada,  realizar

negociação  visando  à  preservação  dos  empregos  dos

funcionários  terceirizados  e  a  consulta  à  Assessoria

Jurídica – AJU - e à SCI sobre estas ponderações, a fim de
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subsidiar a decisão final do Sr. Ordenador de Despesas.

Alerta,  não  obstante,  para  a  necessidade  de  adoção  de

medidas  urgentes  a  serem  adotadas  quanto  aos  efeitos

financeiros nos contratos administrativos de prestação de

serviços, especialmente quanto ao faturamento do mês de

março  de  2020,  em  decorrência  dos  afastamentos  dos

trabalhadores neste período.

A SCI na manifestação retro citada, em relação à

deliberação  quanto  aos  pagamentos  vincendos,

correspondentes  ao  período  em  que  foi  restringida  a

prestação presencial de serviços, no caso específico desta

Corte,  e  de  acordo  com  o  Ato  Conjunto  nº  2/2020,  no

interregno de 17/03/2020 a 30/04/2020, mais especialmente

quanto à liquidação das faturas do mês de março do ano

corrente, efetuou as ponderações para a tomada de decisão

do  Sr.  Ordenador  de  Despesas,  que  descrevo  de  forma

resumida a seguir:

(i) que a ausência ao serviço por parte dos trabalhadores

terceirizados, nos períodos referidos pela SMI e pela SCO,

é considerada falta justificada, nos termos do art. 3º,

§3º da Lei 13.979/2020 e do art. 11, parágrafo único do

Ato GDGSET.GP.Nº 126/2020, aplicável ao TRT/RJ, nos termos

do Ato Conjunto CSJT.GP.VP e CGJT nº 1/2020; 

(ii)  que  a  paralisação  das  atividades  presenciais  nos

fóruns visou atender ao interesse público;
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(iii) que não cabe à Administração se ingerir nos assuntos

internos das empresas contratadas, considerando tratar-se

de terceirização de serviços, conforme já exposto pela SCO

às fls. 44;

(iv)  que,  não  obstante  a  inviabilidade  de  prestação

presencial  dos  serviços  (quando  for  o  caso),  as

respectivas  contratadas  não  foram  liberadas  do  vínculo

contratual, não tendo havido deliberação expressa quanto à

extensão  das  obrigações  contratuais  no  período  de

suspensão (na mesma linha a SCO manifestou, à fl. 47, não

ter  identificado  ato  do  TRT/RJ  ou  qualquer  norma  que

disponha  acerca  da  regulação  dos  contratos

administrativos), o que parece recomendar a aplicação do

princípio da boa-fé contratual em relação às expectativas

e obrigações das partes;

(v) que o inciso XIV do 78 da Lei 8.666/93 prevê o direito

da contratada à indenização por danos sofridos em razão da

suspensão formal da execução do contrato, em que pesem

divergências doutrinárias;

(vi)  que,  a  princípio,  os  serviços  terceirizados  já

prestados  de  forma  remota  não  sofreram  alterações,  e

eventual queda de produtividade demanda justificativa da

respectiva empresa contratada e, a partir de então, com a

realização  de  esclarecimento  à  Administração  pela

fiscalização;
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(vii)  recomenda  a  obtenção  de  informações,  junto  à

fiscalização,  sobre  as  orientações  prestadas  às

contratadas no sentido da eventual formulação de ordem

formal de suspensão parcial ou total de atividades;

(viii)  os  contratos  que  poderiam,  potencialmente,  ser

executados à distância por parte dos colaboradores mas

demandaram mudança do formato até então presencial para o

trabalho remoto, ensejaram a mudança repentina na forma de

execução (e estruturação da empresa e seus empregados) –

contexto que, em tendo ocorrido, não dispensou o controle

por  parte  da  fiscalização  e  entendimento  junto  às

contratadas.  Todavia,  cabe  à  Administração  avaliar

eventuais  justificativas  para  a  queda  momentânea  na

produtividade, além de apreciação oportuna de possíveis

pedidos  de  revisão  de  custos  do  contrato,  e  da

caracterização  ou  não  de  descumprimento  das  obrigações

contratuais, considerados os fatores externos à vontade

das  partes  envolvidas  e  a  citada  necessidade  de

adaptação/reformulação da forma de execução do ajuste, sem

que tenha havido tempo para melhor planejamento;

(ix) que nos contratos, sob o regime de empreitada por

preço  global,  cuja  execução  dependa  da  presença  dos

trabalhadores nas dependências do Tribunal [i.é, queremos

crer, em regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou

não], o ateste das faturas, pela fiscalização, deve se

restringir  aos  respectivos  dias  trabalhados

presencialmente;  em  relação  aos  dias  em  que  não  foi
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autorizada a prestação de serviços presenciais ou em que a

ausência  dos  colaboradores-terceirizados  resta

justificada, cabe avaliação quanto ao cabimento ou não de

pagamento; caso se opte pela “indenização” do período em

que não houve prestação de serviços presenciais, há de se

ter  robusta  motivação,  por  não  ter  havido  a  devida

contraprestação  contratual,  bem  como  observar

exclusivamente os custos a que cada empresa incorreu no

período,  inclusive  eventual  redução  destes  custos  por

adesão  das  empresas  a  programas  lançados  pelo  Poder

Executivo  que  visam  a  manutenção  dos  empregos  e  da

sobrevivência das empresas, a exemplo da MP nº 936/2020;

(x)  que,  em  relação  aos  contratos  sob  o  regime  de

empreitada por preço unitário, que tiveram suas atividades

presenciais afetadas pelo afastamento, cabível o pagamento

das  parcelas  efetivamente  executadas  e  atestadas,  com

realocação de demandas passíveis de adiamento para ocasião

futura. Na hipótese de indicação, nesses contratos, de

redução definitiva do objeto, para a alteração contratual

unilateral, deve-se observar os termos do § 1º do art. 65

da Lei 8.666/93.

A SCI ainda destaca ter identificado, levando em

conta este período de restrição às atividades presenciais

no âmbito do TRT/RJ, em decorrência do combate à pandemia

por coronavírus, riscos na etapa de gestão dos contratos,

quais sejam: execução de contratos em desconformidade com

o termo de referência e cláusulas originais [a priori,
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editalícias  e  contratuais] a  exigir,  o  mais  rápido

possível,  a  formalização  das  alterações  havidas;

realização  de  pagamentos  sem  suporte  nos  termos

contratuais e sem justificativa.

Pois bem, mesmo à vista das manifestações da SMI,

da SCO e, por fim, da SCI, entendemos que deve ser ainda

realizada uma digressão mais apurada, sobre a evolução

normativa, de forma a balizar, de maneira mais segura e

clara,  o  modo  de  proceder  desta  Administração  em  seus

contratos  administrativos,  segundo  determinados  marcos

temporais  postos  pela  normatividade  especial,  ensejada

pela atual pandemia coronavírus (covid-19), conjugada com

as  iniciativas  concretamente  realizadas,  até  aqui,  por

este Regional, como se passa a expor.

Como  bem  sabemos,  em  30.01.2020 a  Organização

Mundial da Saúde – OMS - declarou que o surto do covid-19

constituía  Emergência  de  Saúde  Pública  de  Importância

Internacional (ESPII), e, em 11.03.2020, asseverou que a

disseminação  comunitária  do  coronavírus  (covid-19)  em

todos os Continentes caracteriza pandemia. 

Com efeito, no Brasil, desde a edição da Lei nº

13.979/2020, datada de 06.02.2020, foram previstas medidas

para o enfrentamento de um período de ESPII relacionadas,
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também tomadas nas esferas do nosso estado2 e município3

do Rio de Janeiro.

Em 12.03.2020, como bem ressaltou a SCO no despacho

conjunto de fls. 44/52, foi editada a “Resolução do STF e

a Portaria do CNJ [respectivamente, Resolução 663/220 e

Portaria nº 52/2020], sem que houvesse, contudo, comando

relacionado à regulação dos contratos administrativos. 

2 Decreto  46.970/2020  (13.03.2020)  –  suspensão  das  aulas,  sem  prejuízo  da  manutenção  do  calendário

recomendado pelo Ministério da Educação, nas unidades da rede pública e privada de ensino, inclusive nas

unidadesde ensino superior;   Decreto 46.973/2020 (16.03.2020) - redução em 50% (cinquenta por cento) da

capacidade de lotação e, quando possível com janelas destravadas e abertas de modo que haja plena circulação

de ar, de ônibus, barcas,  trens e metrô que aplicou a redução de 50% na capacidade de lotação dos ônibus

intermunicipais, barcas, trens e metrô; Decreto 46.980/2020 (19.03.20200 – suspensão, a  partir  da  0h  (zero

hora)  do  dia  21  de  março  de  2020,  da  circulação  do  transporte intermunicipal de passageiros que liga a

região  metropolitana à cidade do Rio de Janeiro,  à  exceção  do  sistema  ferroviário   e  aquaviário,   que

operarão  com  restrições  definidas  pelo governo  do  Estado  em  regramento  específico,  para  atendimento  a

serviços  essenciais  nas operações intermunicipais entre a capital e os municípios da Região Metropolitana do

Rio de Janeiro; Resolução SES/SETRANS Nº 782/2020 (23.03.2020) -  Regular  a  utilização  do  transporte

intermunicipal  de  passageiros  por  profissionais  da  área  da  saúde  durante  o  período  de  enfrentamento  da

propagação  do  Coronavírus  (COVID-19)  nos  termos do  Decreto  nº  46.980/2020; Resolução Conjunta

SEDEERI/SETRANS (23.03.2020) -  O transporte intermunicipal de passageiros entre a região metropolitana e

a cidade do Rio de Janeiro deverá obedecer às restrições do Decreto, sendo permitido o acesso dos empregados

nas  atividades  econômicas  e  situações  específicas  abaixo  elencadas:  I  -  Servidores  públicos  em  serviço,

inclusive  aqueles  relacionados  às  forças  armadas,  bombeiro  militar,  e  agentes  de  segurança  pública;  II  -

Profissionais do setor de saúde em geral, inclusive individuais que prestem serviços de atendimento domiciliar,

excetuando-se os serviços de natureza estética; III - Profissionais do setor de comércio relacionados aos gêneros

alimentícios,  tais  quais  mercados,  supermercados,  armazéns,  hortifrútis,  padarias  e  congêneres,  farmácias

drogarias e pet shops, revendedores de água e gás; IV - Profissionais do setor de serviços tais quais transporte e

logística  em geral,  como transportadoras,  portos  e  aeroportos,  motoristas  de transporte  público,  correios,  e

congêneres,  serviços de entregas,  distribuidoras,  fornecimento de catering, bufê e outros serviços de comida

preparada,  asseio e conservação,  manutenção predial,  empregados em edifícios e condomínios,  vigilância  e

segurança  privada,  lavanderias  hospitalares,  veterinárias,  funerárias,  imprensa,  serviços de telecomunicação,

postos  de gasolina,  bancário,  internet,  call  center  e  serviços  relacionados  à tecnologia  da informação e de

processamento  de  dados  (data  center)  para  suporte  de  outras  atividades  previstas  nesta  Resolução;  V  -

Profissionais  do setor  industrial  que exerçam atividades  nas indústrias  de alimentos,  bebidas,  farmacêutica,

material  hospitalar,  material  médico,  produtos  de  higiene,  produtos  de  limpeza,  ração  animal,  óleo  e  gás,

serviços  de  apoio  às  operações  offshore,  refino,  coleta  de  lixo,  limpeza  urbana  e  destinação  de  resíduos,

distribuidoras de gás e energia elétrica e companhias de saneamento.

3 Decreto 47.263/2020 (17.03.2020) - Declara Situação de Emergência no Município do Rio  de  Janeiro,   em

face   da   pandemia   do Coronavírus - Covid-19, e dá outras providência; Decreto 47.282/2020 (21.03.2020) -

Determina  a  adoção  de  medidas  adicionais,  pelo  Município,  para  enfrentamento  da  pandemia  do  novo
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No  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho,  a  primeira

orientação normativa adveio com a Recomendação nº 2 do

Corregedor  Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  datada  de

12.03.2020, por meio da qual foram previstas medidas de

prevenção ao contágio do coronavírus, como a realização de

audiências em dias alternados em Varas existentes em um

mesmo  andar,  maior  restrição  de  acesso  às  salas  de

audiência etc.

Em 16.03.2020, este Regional editou o Ato Conjunto

nº 2/2020, da Presidência e da Corregedoria do TRT/RJ,

que, ao estabelecer medidas temporárias de prevenção ao

contágio de pessoas pelo covid-19 em todas as dependências

do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, principiou

por  suspender  o  expediente  externo  e  o  atendimento

presencial  ao  público  nas  unidades  administrativas  e

jurisdicionais  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  1ª

Região no período compreendido entre os dias 17 e 31 de

março  de  2020,  contudo,  não  restou  vedada,  até  àquela

altura, a realização do trabalho presencial, mas se previu

que a atuação dos servidores do grupo de risco deveria se

dar  em  regime  de  trabalho  à  distância,  a  exemplo  das

gestantes, maiores de 60 anos etc., o que, por óbvio, por

Coronavírus - COVID - 19, e dá outras providências, tais como a suspensão, por tempo indeterminado, das

faixas  reversíveis  de  vias  e   fechamento  das  escolas  municipais;  Decreto  nº  47.284/2020  (21.03.2020)  –

suspensão  do  funcionamento  do  sistema  Bus  RapidTransit  –  BRT -  no  corredor  expresso  Transoeste  aos

sábados; Decreto 47.285/2020 (23.03.2020) - Acrescenta    dispositivos    ao    Decreto   Rio    nº 47.282, de 21

de março de 2020, que determina a adoção  de  medidas  adicionais,  pelo  Município, para    enfrentamento    da

pandemia    do    novo Coronavírus - COVID-19, e dá outras providências; Decreto 47.311/2020 (27.03.2020) -

são consideradas atividades suspensas: atendimento bancário  presencial  em  agências,  exceto  bancos oficiais

e   casas  lotéricas,  para  atendimento  exclusivo  de  pagamento  e  recebimento  de  benefícios  e  de  serviços

essenciais, além das apostas que lhe são próprias.
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caracterizar medida protetora da vida das pessoas, estava

a indicar, à fiscalização contratual, a necessidade de

extensão4 da medida aos colaboradores que estivessem na

mesma situação.

No dia seguinte, isto é, em 17.03.2020, foi editado

o Ato CSJT.GP.SG nº 47/2020, bem como o Ato GDGSET.GP.Nº

126/2020, da Presidência do TST, sendo que aquele tornou

este  último  aplicável,  no  que  coubesse,  a  todos  os

Tribunais Regionais do Trabalho.

O  referido  Ato  GDGSET.GP.Nº  126/2020  suspendeu  a

prestação  presencial  de  serviços  não  essenciais   no

âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, e dispôs que as

atividades  essenciais  5    do  Tribunal  passaria  a  ser

prestada  de  forma  remota,  e,  sendo  imprescindível   a

presença  física  de  servidores  nas  instalações  do

Tribunal  para  a  prestação  das  atividades  essenciais,

deveria ser  limitada  a  30%  do  quadro da unidade, em

4 Nesse sentido, prevê as Recomendações COVID-19 – Contratos de Prestação de Serviços Terceirizados do

Governo Federal:  “proceder  a  levantamento  de  quais  são  os  prestadores  de  serviços  que se  encontram no

gruporisco (portadores de doenças crônicas, histórico de contato com suspeito ou confirmado para COVID-19

nos últimos 14 dias, idade acima de 60 anos etc.), para avaliação da necessidade de haver suspensão* ou a

substituição temporária na prestação dos serviços desses terceirizados”.
5 Quais sejam: I - a distribuição  de  processos  para  os  órgãos  judicantes,  com  prioridade  aos procedimentos

de urgência; II -  A  elaboração  de  despachos  e  decisões  judiciais,  bem  como  os  serviços  de apoio

relacionados, inclusive os destinados à publicação dos atos; III -  A  elaboração  de  despachos  e  decisões

administrativas,  bem  como  os  serviços de apoio relacionados, inclusive os destinados à publicação dos atos;

IV -  Atendimento  às  partes,  procuradores  e  membros  do  Ministério Público; V -  Atendimento  ao  público

externo,  inclusive  órgãos  da  Administração  Pública, por meio telefônico ou eletrônico; VI – A Divisão de

Preparação de Pagamento de Pessoal ;VII - O serviço médico;VIII -  A  segurança  pessoal  dos  Ministros,

assim  como  a  do  patrimônio  do  Tribunal; IX - A liquidação, fiscalização, acompanhamento e pagamento de

contratos administrativos; X –    Os  serviços  de  comunicação  institucional,  limitados  à  prestação  de

informações e comunicações de caráter  urgente  e impostergável;  e  XI -  Os  serviços  de  tecnologia  da

informação  e  comunicações  essenciais  à  prestação de todas as atividades essenciais.
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sistema de rodízio, excepcionados os serviços de saúde,

segurança, tecnologia da informação e comunicações e o

serviço  de  comunicação  institucional.  Correlacionado  a

essa determinação, em seu artigo 11, previu essa norma que

a atuação presencial  de    serviços  terceirizados    será  

limitada  ao  suporte  das  atividades  essenciais ,  bem

como   aos   serviços   de   limpeza,   conservação  e

segurança. Na sequência, no parágrafo único do referido

artigo,  estabeleceu  que  as  ausências  dos  trabalhadores

terceirizados  decorrentes  do  cumprimento  do Ato,  como

um todo, inclusive  aquelas  motivadas  pelo  rodízio,

serão  consideradas  faltas justificadas, nos termos do

art. 3º, § 3º, da Lei nº 13.979/2020.

Passados  dois  dias,  mais  precisamente  em

19.03.2020, o CSJT editou o Ato Conjunto nº 1/2020, por

meio  do  qual  reafirmou  a  suspensão  da  prestação

presencial  de  serviços  no âmbito  da  Justiça  do

Trabalho  de  1º  e  2º  graus,  e estabeleceu  protocolo

para  a  prestação  presencial mínima   e   restrita   aos

serviços    essenciais  6   ao  cumprimento  das  atribuições

finalísticas da Justiça do  Trabalho  de  1º  e  2º  graus

como   medida   de  emergência   para   prevenção   da

disseminação   do  coronavírus  (covid-19),  não  mais

vinculada ao máximo de 30% do quadro da unidade. Da mesma

forma,  previu  que  as  atividades  da   Presidência   do

6 Este Ato manteve as mesmas atividades essenciais então discriminadas no anterior Ato TST 126/2020, apenas

incluiu,  ao  lado  da  distribuição,  também  o  protocolo,  comunicação  e  publicação  com  prioridade  aos

procedimentos  de  urgência,  bem  como  excluiu  o  atendimento  ao  público  externo,  inclusive   órgãos   da

Administração  Pública, por meio telefônico ou eletrônico.
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Tribunal,   os  serviços  de  segurança,   tecnologia   da

informação  e  comunicações,  comunicação  institucional

e  saúde deveriam manter em serviço presencial o pessoal

estritamente necessário.

O Ato Conjunto CSJT nº 1/2020, em seu §3º do artigo

3º, também dispôs que “A fiscalização direta dos contratos

administrativos, no procedimento de liquidação da despesa,

deveria  ser  executada  no  que  estritamente  necessário,

observando-se as medidas epidemiológicas instituídas pelos

Poderes  Executivo  nacional  e  local  e  as  emergenciais

quanto ao cumprimento dos contratos em vigor. 

De igual forma, o mesmo Ato Conjunto CSJT nº 1/2020

estabeleceu  que  “A  atuação  presencial  de  serviços

terceirizados  será  limitada  ao  suporte  das  atividades

essenciais definidas no art. 3º, bem como aos serviços de

limpeza,  conservação  e  segurança,  no  patamar  mínimo

necessário à manutenção do Tribunal.”

Aliás, deve-se lembrar que o Ato Conjunto CSJT nº

1/2020  também  previu  que  o  seu  descumprimento,   assim

como  de  determinações  do  Poder Executivo   nacional

e   local,   estará   sujeito   à   posterior   apuração

de   responsabilidade administrativa e, se for o caso, à

comunicação  ao  Ministério  Público  para  apuração  de

eventual responsabilidade penal.

Um  dia  depois  de  editar  o  Ato  Conjunto  CSJT  nº

1/2020, foi editado o Ato Conjunto CSJT nº 2/2020, datado
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de 20.03.2020, apenas para suspender os prazos processuais

no  âmbito  da  Justiça  do  Trabalho  de  1º  e  2º  graus,

passando a ressonar com as disposições da Resolução CNJ

313/2020, datada de 19.03.2020, que estabeleceu, no âmbito

do  Poder  Judiciário,  regime  de  Plantão  Extraordinário,

para uniformizar o funcionamento dos serviços judiciários,

com o objetivo de prevenir o contágio pelo coronavírus

(covid-19), e garantir o acesso à justiça neste período

emergencial, e também  reafirmou a suspensão do trabalho

presencial  de  magistrados,  servidores,  estagiários  e

colaboradores nas  unidades  judiciárias,  assegurada  a

manutenção  dos  serviços  essenciais  em  cada  Tribunal,

garantindo-se,  minimamente  algumas  atividades,

basicamente, todas aquelas que já haviam sido previstas

como tal, por exemplo, no Ato Conjunto CSJT nº 1/2020, bem

como atividades jurisdicionais de urgência, como pedidos

de  alvarás,  pedidos  de  levantamento  de  importância  em

dinheiro ou valores, substituição de garantias e liberação

de bens apreendidos, pagamento de precatórios, Requisições

de Pequeno Valor – RPVs e expedição de guias de depósito.

A  partir  de  então,  o  anterior  Ato  Conjunto  nº

2/2020, da Presidência e da Corregedoria do TRT/RJ,  foi

adequado aos ditames dos Atos Conjuntos CSJT nºs 1 e 2 de

2020,  bem  como  à  Resolução  CNJ  313/2020,  e  isso  em

24.03.2020, via Ato Conjunto nº 3/2020, da Presidência e

da Corregedoria do TRT/RJ,  embora, por equívoco, mantida

a  disposição  aos  gestores  e  fiscais  dos  contratos  de

limpeza e conservação, no sentido da “intensificação da
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limpeza dos banheiros, elevadores, corrimãos e maçanetas,

sobretudo dos locais onde ocorram audiências ou sessões,

ou acesso ao público externo”. 

Em  22 de março de 2020, o Presidente da República

editou  a  Medida  Provisória  nº  927,  que  dispôs  sobre

medidas  trabalhistas  para  enfrentamento  do  estado  de

calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº

6,  de  20  de  março  de  2020,  e  da  emergência  de  saúde

pública  de  importância  internacional  decorrente  do

coronavírus (covid-19), e deu outras providências.

Dita MP 927/2020 previu  a  possibilidade  de  que,

nesse período de calamidade pública, o empregador possa

alterar o regime de trabalho presencial para teletrabalho,

trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância e

determinar o retorno ao regime de trabalho presencial,

independentemente da existência de acordos individuais ou

coletivos, dispensado o registro prévio da alteração no

contrato individual de trabalho. 

Da mesma forma, a MP 927/2020, no que concerne à

antecipação  das  férias  individuais,  estabeleceu  que  o

empregador pode informar ao empregado, com antecedência

mínima de quarenta e oito horas, por escrito ou por meio

eletrônico,  a  indicação  do  período  a  ser  gozado  pelo

empregado, ainda que o período aquisitivo a elas relativo

não tenha transcorrido, bem como previu, adicionalmente,

que o empregado e empregador podem negociar a antecipação
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de períodos futuros de férias, mediante acordo individual

escrito. Mais ainda, legislou sobre a concessão de férias

coletivas e autorizou a interrupção das atividades pelo

empregador  e  a  constituição  de  regime  especial  de

compensação de jornada, por meio de  banco de horas, em

favor do empregador ou do empregado, estabelecido por meio

de  acordo  coletivo  ou  individual  formal,  para  a

compensação no prazo de até dezoito meses, contado da data

de encerramento do estado de calamidade pública, dentre

outras medidas.  

Mais  recentemente,  em  1º  de  abril  de  2020,  o

Presidente da República editou a Medida Provisória nº 936,

que  institui  o  Programa  Emergencial  de  Manutenção  do

Emprego e da Renda e dispôs sobre medidas trabalhistas

complementares para enfrentamento do estado de calamidade

pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20

de março de 2020, e da emergência de saúde pública de

importância  internacional  decorrente  do  coronavírus

(covid-19),  de  que  trata  a  Lei  nº  13.979,  de  6  de

fevereiro de 2020, e dá outras providências. 

 Após  historiar  a  referida  evolução  normativa,

parece restar muito claro que, ao menos desde a edição da

Lei  13.979/2020,  datada  de  06.02.2020,  e  à  vista  da

pandemia  propriamente  dita,  já  havia  uma  ambiência  e

disposições  normativas  que  seriam  aptas,  ainda  que  de

forma  indireta,  a  gerar  efeitos  sobre  as  obrigações

contratuais, inclusive, por óbvio, as afetas aos contratos
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administrativos, e isso sem que pudesse se imputar culpa a

qualquer das partes contratuais, eis que resultantes de um

caso fortuito, a avivar a cláusula “rebus sic stantibus”. 

De  todo  modo,  pode-se  asseverar,  com  relativa

segurança, que é  a partir de 17 de março 2020, após a

tomada de decisão deste Regional quanto à restrição ao

trabalho  presencial,  cristalizada  pelo  Ato  Conjunto  nº

2/2020,  e  já  com  as  medidas  estaduais  e  locais  de

restrição  de  mobilidade  urbana  consolidadas,  que  a

condição  ordinária  de  execução  dos  contratos

administrativos ficou comprometida, e isto, repise-se, sem

que houvesse culpa por parte da fiscalização contratual,

como representante da Administração, ou do contratado. É

fato  também  que,  de  ordinário,  o  contratado-empregador

passa a ter condições reais de manejar alternativas para

mitigar  o  seu  risco  de  ruína  empresarial  a  partir  da

edição Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da

Renda, datado, como visto, de 01.04.2020. 

Do exposto, impende traçar, aprioristicamente, três

marcos  temporais  para  a  adoção  de  medidas  quanto  à

execução dos contratos e respectiva liquidação da despesa:

até  16  de  março  de  2020,  com  situação  ordinária  de

execução  contratual,  ainda  que  sujeita  a  eventuais

influxos da pandemia; de 17 de março até 31 de março de

2020, com situação de abalo direto na execução contratual,

sem culpa de qualquer das partes,  que contaram com poucas
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armas para o enfrentamento de uma nova situação7 causada

pela efetividade da pandemia e de uma miríade de normas;

por fim, a partir de 1º de abril, com a possibilidade de

negociação entre as partes, para adequação da execução dos

contratos, por supressão ou suspensão contratual, ainda

que temporária.

De efeito,  no referido período compreendido entre

17  até  31  de  março  de  2020,  deve-se  considerar  as

ausências  dos  trabalhadores  terceirizados  como  faltas

justificadas, por aplicável a norma prevista no parágrafo

único do art. 11 do Ato GDGSET.GP.Nº 126/2020 c/c o §3º do

art.  3º  da  Lei  nº  13.979/2020,  o  que  ressona  com  o

entendimento  da  SMI,  da  SCO  e  da  SCI.  Aliás,  resta

amplamente  difundida  a  informação  de  que  há  pessoas

infectadas  assintomáticas  e  transmissoras  da  doença

(coronavírus),  o  que  justifica,  sobremodo,  que  o

isolamento social seja impingido pelos governos em todas

as suas esferas, a alcançar, inclusive, de um modo geral,

os colaboradores. 

Mas não é só. Como ressaltado pela SCO, o governo

federal  em  suas  “Orientações  e  modelos  de  logística

pública  no  combate  ao  covid-19”,  quando  trata,  em

específico, das “Recomendações COVID 19 – Contratos de

prestação de serviços terceirizados”, apontam, em analogia

ao  que  se  concluiu  na  consulta  sobre  a  concessão  de

7 Em verdade, não haveria como as partes deixarem de experimentar um certo imobilismo, decorrente do 

sentimento de pasmo diante dos efeitos contratuais de uma pandemia de uma magnitude nunca antes enfrentada.
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recesso e ponto facultativo (Nota Técnica nº 66/2028-MP),

que  a  redução  de  parte  dos  serviços  prestados  pelas

empresas  terceirizadas  não  pode  gerar  prejuízo  à

remuneração do empregado terceirizado.

Afinado por este mesmo diapasão estão os pareceres

da  AGU,  na  forma  dos  excertos  dos  seguintes  pareceres

(juntados como anexos), cuja respectiva fundamentação se

acolhe per relacionem: 

PARECER 00106/2020/DAJI/SGCS/AGU

Recomendação do portal de compras governamentais no

sentido  de  suspender/reduzir  o  efetivo  de

terceirizados, nos termos da Nota Técnica nº 66/2018-

Delog/Seges/MP, sem prejuízo da remuneração, não se

efetivando o pagamento apenas das parcelas referentes

ao auxílioalimentação e ao vale-transporte. Registra-

se,  entretanto,  com  base  numa  interpretação

teleológica das normas de enfrentamento da crise, não

nos parece que seja o caso de reduzir o pagamento do

salário tendo em vista as medidas que poderão ser

adotadas aos colaboradores em razão da Portaria AGU

nº 84, de 17 de março de 2020, do Ofício-Circular nº

00003/2020/GABSGA/SGA/AGU, de 16 de março de 2020, e

do  Comunicado  nº  18/SGA,  de  18  de  março  de  2020,

posto que alinhadas às referidas normas editadas nos

órgãos centrais.  (g.n)
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PARECER n. 00310/2020/CONJUR-MEC/CGU/AGU

Assim, considerando o rápido avanço da doença, dado

que se trata de uma pandemia, e, ainda, a proteção

que deve ser dada pelo Estado a vida e a saúde, foi

publicada a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020,

que em seu artigo 3º, § 3º , deixou claro que “Será

considerado falta justificada ao serviço público ou à

atividade  laboral  privada  o  período  de  ausência

decorrente das medidas previstas neste artigo.” 41. O

artigo 3º da lei sobredita traz diversas situações à

serem observadas para enfretamento da emergência de

saúde pública de âmbito internacional dentre elas o

isolamento e a quarentena. 42. Tendo em vista que

diversos  órgãos  da  Administração  Pública  de  forma

individual  estão  regulamentando  medidas  de  ação

contra a propagação do vírus e dentre elas está o

afastamento dos servidores públicos para exercer suas

atividades de forma remota a dúvida com relação aos

empregados terceirizados passou a ter razão de ser em

decorrência  de  serem  trabalhadores  privados  que

prestam  serviços  para  a  Administração  de  forma

terceirizada, sendo, portanto, empregados de empresas

privadas.  43.  Para  recomendar  que  tipo  de  ações

deveriam ser tomadas nos contratos de prestação de

serviços  terceirizados,  como  já  mencionado  linhas

acima, o portal de compras, dentre outras medidas,

orientou a utilização por analogia da Nota Técnica

66/2018 – Delog/Seges/MP para a situação apresentada

pela pandemia resultante da transmissão do COVID-19.
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PARECER n. 00063/2020/CONJUR-CGU/CGU/AGU

20.  Retomando  os  pontos  postos  da  consulta,  e

superada  a  demonstração  da  excepcionalidade  da

situação, as Recomendações COVID-19 - Contratos de

Prestação  de  Serviços  Terceirizados  estabeleceu  o

seguinte:  Os  órgãos  e  entidades  da  Administração

Pública  federal  direta,  autárquica  e  fundacional,

considerando a classificação da situação mundial do

novo  coronavírus  (COVID-19)  como  pandemia,  deverão

seguir as seguintes recomendações: 1º - notificar as

empresas contratadas quanto à necessidade de adoção

de meios necessários para intensificar a higienização

das áreas com maior fluxo de pessoas e superfícies

mais tocadas, com o uso de álcool gel (maçanetas,

corrimões,  elevadores,  torneiras,  válvulas  de

descarga  etc.);  2º  -  solicitar  que  as  empresas

contratadas  procedam  a  campanhas  internas  de

conscientização dos riscos e das medidas de prevenção

para enfrentamento da emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus

(COVID-19),  observadas  as  informações  e  diretrizes

estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 3º - proceder

a  levantamento  de  quais  são  os  prestadores  de

serviços que se encontram no grupo risco (portadores

de  doenças  crônicas,  histórico  de  contato  com

suspeito ou confirmado para COVID-19 nos últimos 14

dias, idade acima de 60 anos etc.), para avaliação da

necessidade  de  haver  suspensão*  ou  a  substituição

temporária  na  prestação  dos  serviços  desses

terceirizados; 4º - Caso haja diminuição do fluxo de
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servidores  dos  órgãos  ou  entidades  (estejam

executando  as  suas  atribuições  remotamente)  ou

expediente  parcial  (rodízio),  poderão  -  após

avaliação de pertinência, e com base na singularidade

de cada atividade prestada - reduzir* ou suspender*

os serviços prestados pelas empresas terceirizadas,

até que a situação se regularize. 21. Como reportado

na  consulta,  os  primeiros  três  dispositivos  já

tiveram cumprimento dentro da CGU. No terceiro ponto,

contudo, é de se destacar que ao tratar da suspensão

do  grupo  de  risco,  a  orientação  do  SIPEC  faz

referência à Nota Técnica nº 66/2018 – Delog/Seges/MP

(SEI 1432614) que trata de manifestação da Secretaria

de  Gestão  do  Ministério  do  Planejamento,

Desenvolvimento e Gestão (Seges/MP) em relação aos

questionamentos  da  Imprensa  Nacional.  22.  Nesta

manifestação, em que se trata do recesso de final de

ano dos terceirizados, o SIPEC analisou se caberia

tratamento a ser oferecido aos empregados de empresas

prestadoras de serviços para a Administração Pública

federal,  quando  da  ocorrência  dos  benefícios

exclusivos  dos  servidores  públicos  como  ponto

facultativo e recesso, haja vista a vedação presente

no inciso VII do art. 5° da Instrução Normativa n° 5,

de 26 de maio de 2017. 23. Pelas conclusões trazidas

na  Nota  Técnica,  parece  certo  concluir  que:  a)

naquele  caso,  seria  cabível  a  suspensão,  com  o

pagamento do salário, mas não o recebimento de vale

alimentação e de vale transporte; b) as alterações no

contrato que gerem economicidade, melhoria na gestão

e na alocação de recursos, não caracteriza ingerência
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da  Administração,  posto  que  não  concede  "ponto

facultativo"  ou  "recesso",  mas  na  realidade

suspende/reduz  parte  dos  serviços  prestados  pelas

empresas  terceirizadas,  por  questões  de  redução

efetiva  do  expediente  administrativo,  o  que  torna

infrutífera a manutenção nesses períodos de todo o

efetivo  terceirizado;  e  c)  possibilidade  de

redução/suspensão das atividades rotineiras que são

prestadas por empresas terceirizadas admite exceção,

tendo  em  vista  o  não  funcionamento  do  órgão  ou

entidade ou pelo expediente reduzido. 24. Perceba-se,

então, que diante dessas orientações do Ministério da

Economia, parece viável ajustar o acompanhamento dos

contratos, o que, conforme o art. 4º Recomendações

COVID-19  -  Contratos  de  Prestação  de  Serviços

Terceirizados, merece decisão administrativa pautada

na  avaliação  de  pertinência,  e  com  base  na

singularidade de cada atividade prestada. 25. Há de

se recordar que o regime jurídico-administrativo é o

conjunto  de  princípios  peculiares  ao  Direito

Administrativo, os quais guardam entre si uma relação

lógica  de  coerência  e  unidade.  Nesse  sentido,  o

Direito  Administrativo  se  constrói  sobre  os

princípios da supremacia do interesse público sobre o

particular e a indisponibilidade do interesse público

pela Administração. Neste caso, portanto, cabe à CGU,

na defesa do interesse público propor as medidas de

acompanhamento do contrato que melhor correspondam a

esse objetivo. Mais do que isso, nos termos do art.

7º da IN nº 19/2020, o dirigente de gestão de pessoas

da CGU deve assegurar “a preservação e funcionamento
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dos  serviços  considerados  essenciais  ou

estratégicos”. Para que isso seja viável, certamente

contará com a função do apoio e de secretarias. E

neste sentido, há de se concordar com a justificativa

de que "em casos excepcionais, como ponto facultativo

ou  recesso,  a  redução  da  mão  de  obra  não  se

caracteriza  como  concessão  de  direito  a  esses

empregados,  mas  sim  como  consequências  a  serem

administradas devido à redução da atividade no órgão,

uma  vez  que  os  funcionários  ficariam  ociosos  e

gerariam mais gastos indiretos à administração, como:

água, energia elétrica, etc." Em outras palavras, o

princípio  da  eficiência  da  administração  pública,

previsto  no  art.  37  da  Constituição,  garante  tal

possibilidade. 26. Perceba-se, inclusive que essa é a

orientação dada pelo Ministério Público do Trabalho

por  meio  da  NOTA  TÉCNICA  CONJUNTA  04/2020

PGT/COORDIGUALDADE/CODEMAT/CONAETE/CONAFRET/CONAP

(Nota Técnica para a atuação do Ministério Público do

Trabalho  em  face  das  medidas  governamentais  de

contenção da pandemia da doença infecciosa (COVID 19)

para  trabalhadoras  e  trabalhadores  domésticos,

cuidadores ou vinculados a empresas ou plataformas

digitais  de  serviços  de  limpeza  ou  de  cuidado):

Recomendar às empresas, órgãos públicos, empregadores

pessoas  físicas,  sindicatos  patronais  e

profissionais,  de  todos  os  setores  econômicos  ou

entidades sem fins lucrativos, que, nas medidas de

flexibilização da prestação de serviços, assegurem a

igualdade de oportunidades e de tratamento da pessoa

que realiza o trabalho doméstico ou da trabalhadora
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ou do trabalhador de empresas prestadoras de serviços

de limpeza ou de cuidado, adotando, dentre outras, as

seguintes medidas: (...) c) ESTABELECER política de

flexibilidade de jornada, observados o princípio da

irredutibilidade salarial e a manutenção do emprego,

na ocasião em que serviços de transporte, creches,

escolas,  dentre  outros,  não  estiverem  em

funcionamento  regular  em  razão  do  atendimento  a

medidas  oficiais  de  contenção  da  pandemia  do

coronavírus,  quando  houver  impossibilidade  de

dispensar o trabalhador do comparecimento ao local de

serviços; d) ESTABELECER política de flexibilidade de

jornada,  observado  o  princípio  da  irredutibilidade

salarial  e  a  manutenção  do  emprego,  em  favor  de

trabalhadoras  e  trabalhadores  domésticos  ou  de

trabalhadoras e trabalhadores de empresas prestadoras

de serviços de limpeza ou cuidado, para que assistam

seus  familiares  doentes  ou  em  situação  de

vulnerabilidade à infecção pelo coronavírus, em razão

do  atendimento  a  medidas  oficiais  de  contenção  da

pandemia (artigos 2º e 3º, I, II, III, , da Lei n.

13.979/2020);  27.  Percebe-se,  portanto,  orientação

sobre  a  flexibilidade  de  jornadas.  Ora,  ante  a

pandemia que coloca todos os colaboradores em perigo,

o interesse público admite a orientação dos termos do

acompanhamento do contrato durante a crise. Isso, no

entanto,  precisa  estar  justificado  no  processo

administrativo, ante o dever de motivação do art. 54

da Lei de Processo Administrativo, atestando-se as

vantagens para a administração e a necessidade das

medidas.  Em  outras  palavras,  ante  as  mudanças
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implementas  na  gestão  da  CGU,  por  motivo  de

excepcionalidade  da  pandemia,  parece-nos  viável

orientar  a  maneira  de  execução  do  contrato  para

permitir a sua execução remota. Isso, contudo, merece

ser feito por meio da avaliação de pertinência, e com

base na singularidade de cada atividade prestada, nos

termos  do  art.  4º  das  Recomendações  COVID-19  -

Contratos  de  Prestação  de  Serviços  Terceirizados.

Essas  medidas  excepcionais,  inclusive  estão  sendo

tomadas  por  outros  órgãos,  como  é  exemplo  o

Ministério  Público  Federal,  por  meio  da  Portaria

PGR/MPUNº 76, de 19 de Março de 2020: O PROCURADOR-

GERAL  DA  REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe

confere o art. 26, inciso XIII da Lei Complementar nº

75, de 20 de maio de 1993, como medida de emergência

para  prevenção  do  contágio  pelo  novo  coronavírus

(COVID-19),  resolve:  Art.  1º  As  atividades

incompatíveis  com  o  teletrabalho  ficam  suspensas,

dispensando-se  o  comparecimento  presencial  nas

unidades do Ministério Público da União a partir do

dia 19 de março de 2020. Parágrafo único. Para os

fins  da  manutenção  integral  do  funcionamento  do

Ministério Público da União, os membros, servidores,

estagiários  e  colaboradores  deverão  ficar  de

sobreaviso para atendimento preferencialmente remoto.

Art. 2º Esta Portaria deverá ser publicada em edição

extra do Boletim de Serviço do MPU referente ao mês

de  março  e  entrará  em  vigor  na  data  de  sua

publicação. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS.”
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Importante  também  trazer  a  colação  excerto  da

conclusão do Parecer Conjunto nº01/20 - FAG/HBR – PG-2, da

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (juntado

como  anexo),  datado  de  26.03.2020,  que  conclui  pela

possibilidade de pagamento nos contratos administrativos,

sem  a  prestação  dos  serviços,  salvaguardados  algumas

questões, durante todo o período de ESPII, vejamos:

a) Dado o caráter de excepcionalidade da situação, não se vislumbra óbice

jurídico  à  possibilidade  de  suspensão  da  execução  da  obrigação  dos

contratos,  com  a  manutenção  provisória  do  pagamento,  mesmo  sem  a

efetiva prestação dos serviços. Essa decisão, contudo, deve ser motivada,

avaliando-se  as  consequências  em  cada  contrato  e  os  riscos  e  custos

envolvidos  na  desmobilização  da  mão  de  obra  da  contratada,  conforme

determina o artigo 20 da LINDB;

Por  conseguinte,  propõe-se  a  V.  Sª  como  medidas

práticas iniciais para mitigação dos riscos apontados pela

SCI, em ressonância plena com o que exposto pela SMI, SCO

e, inclusive, SCI, especialmente em relação à liquidação

das despesas correspondentes ao mês de março de 2020, que

a fiscalização contratual seja orientada a proceder ao

atesto das despesas contratuais do mês de março de 2020,

com a ressalva de que no período de 17 até 31 de março a

fiscalização  direta  dos  contratos  administrativos  foi

executada no  que  estritamente  necessário,  observando-

se  as  medidas  epidemiológicas instituídas pelos Poderes

Executivo nacional e local e as emergenciais quanto ao

cumprimento dos contratos em vigor, bem como que, com base
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na  justificativa  presente  neste  pronunciamento,

consideraram-se como justificadas e, portanto, abonadas as

faltas dos colaboradores, com o pagamento integral da mão

de obra. De igual forma, que a fiscalização contratual

seja  alertada  para  a  necessidade  de  glosa  dos  valores

correspondentes  aos  insumos,  salvo  quando  efetivamente

utilizados, bem como dos valores correspondes ao vale-

transporte, com a regular liquidação da despesa, consoante

o  princípio  da  comutatividade  aplicável  aos  contratos

administrativos,  aos  ditames  da  Lei  4.320/64,  da  Lei

8.666/93,  bem  como  aos  Atos  nº  156/2019,  171/2018  e

56/2014 que dispõem sobre a fiscalização dos contratos no

âmbito do TRT da 1ª Região, de acordo com o caso.

Já em relação a execução do contrato a partir de 1º

de  abril  de  2020,  parece  recomendável,  ainda  antes  da

realização do acordo/abertura de diálogo com a empresa

contratada,  a  colheita  da  manifestação  da  respectiva

fiscalização, em conjunto com o respectivo dirigente da

Secretaria  Administrativa  a  que  vinculada,  sobre  a

indicação de suspensão da execução ou alteração/redução

contratuais, qualitativas/quantitativas, sempre em cotejo

com  o  rol  de  das  atividades  julgadas  essenciais  8  ,  que  

devem  ser  minimamente  apoiadas  pelos  serviços

terceirizados.

8 Como amplamente abordado neste pronunciamento, dentre os serviços essenciais, previstos pelo Ato Conjunto

CSJT nº 1/2020 - reafirmados na Resolução CNJ 313/2020, bem como pelo teor do Ato Conjunto nº 2/2020,

deste Regional, alterado pelo Ato Conjunto nº 3/2020 -, alguns deles não podem prescindir do regime presencial

e do respectivo apoio, ainda que mínimo, por parte dos serviços terceirizados, sem embargo serviços de limpeza,

conservação e segurança, no patamar mínimo necessário à manutenção do Tribunal. 
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Na sequência, quando da formulação dos acordos, a

serem realizados com cada uma das contratadas, mostra-se

importante  o  escólio  do  professor  Joel  de  Menezes

Niebuhr9,  que  defende  a  abertura  de  diálogo  com  a

contratada, em detrimento de mera suspensão com base na

aplicação do inc. XIV do art. 78 da Lei 8.666/93, com o

ajustamento de um valor a ser pago à contratada, o que

parece ser uma senda bastante virtuosa e com juridicidade,

tanto mais neste momento excepcional de pandemia, vejamos:

A suspensão do contrato administrativo casada com a

suspensão dos contratos de trabalho e com o pagamento

dessa ajuda compensatória seria vantajosa, mesmo que

não  fosse  o  caso  de  suspensão  para  qualificação

profissional e, por via de consequência, mesmo sem a

bolsa concedida pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador.

Nessa hipótese, a ajuda concedida ao empregado pode

ser menor que o salário, o que não seria o ideal sob

a perspectiva do empregado. No entanto, seria melhor

do que a demissão nesse momento de crise. Para a

Administração, sob a ótica econômica, seria vantajoso

porque o valor seria uma fração da prestação mensal

do  contrato  de  terceirização,  dado  que  excluídas

todas as demais despesas para a execução do contrato,

como equipamentos, insumos, uniformes etc., taxa de

9
 NIEBUHR, Joel Menezes. O que fazer com os contratos administrativos em

tempos de coronavírus? Link disponível em: https://www.zenite.blog.br/o-

que-fazer-com-os-contratos-administrativos-em-tempos-de-coronavirus/  

Acesso em 05.04.2020.
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administração  e  tributos,  e  encargos  trabalhistas.

Outra vantagem é que o contrato pode ser retomado

quando acordado pelas partes, basta que a situação se

normalize, sem necessidade de novos procedimentos e

novas contratações. Essa solução não seria perfeita

nem ideal para nenhuma das partes, mas seria real,

factível e responsável.

Consigo  conjecturar  sobre  vários  fundamentos

jurídicos para esse acordo e para o pagamento dessa

ajuda  compensatória  sob  a  ótica  do  Direito

Administrativo.  Sem  me  aprofundar,  rapidamente,

lembro da satisfação do interesse público primário,

da obrigação constitucional dos poderes constituídos

de  promoverem  justiça  social,  dos  princípios  da

economicidade e da proporcionalidade e de questões

atinentes à própria Lei de Licitações e à suspensão

dos  contratos  administrativos.  Dentre  os  possíveis

fundamentos jurídicos, gostaria de destacar, também

sem me aprofundar, o artigo 26 da Lei de Introdução

às  Normas  do  Direito  Brasileiro,  que  autoriza  a

celebração  de  compromisso  entre  a  Administração  e

terceiros  para  eliminar  irregularidade,  incerteza

jurídica ou situação contenciosa, buscando “solução

jurídica  proporcional,  equânime,  eficiente  e

compatível com os interesses gerais”.

Recomendável,  pois,  para  as  tratativas  a  serem

realizadas com as contratadas a partir de a 1º de abril, que

o  nível  de  adesão  das  medidas  da  MP  927/2020  e  da  MP

936/2020 por parte das contratadas, e/ou a outra norma que
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venha ser editada no mesmo sentido e pelas mesmas razões,

seja  objeto  de  discussão  entre  as  partes,  objetivando  o

afastamento de prejuízo financeiro para a Administração e,

concomitantemente,  menores  custos  para  as  empresas  e  a

preservação dos empregos dos colaboradores terceirizados, o

que,  inclusive,  vai  ao  encontro  do  interesse  público

primário.

Ainda, no tocante às ajustamentos a serem feitos a

partir de 1º de abril de 2020, não se pode esquecer dos

contratos  em  que  os  serviços  terceirizados  prestados,

originalmente, de forma presencial, mas que, eventualmente,

possam ter passado ao regime remoto.

Para os contratos de escopo, o período de suspensão

da execução de serviços autoriza equivalente prorrogação dos

prazos  de  execução  na  forma  do  art.  79,  §  5º,  da  Lei

8.666/93 e o pagamento das parcelas efetivamente entregues,

aferidas  de  acordo  com  o  oportuno  ateste/medição  da

fiscalização contratual.

À elevada apreciação.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Eugenio Luiz Carvalho Silva

Assessor de Análise Processual 

Assessoria de Análise Processual– AAP
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(assinado digitalmente)

Marcelo José das Neves

Especialista em Gestão e Governança em Aquisições
Assessoria de Gestão e Governança em Aquisições – AGV

(assinado digitalmente)

Marcelo Abreu da Silva
Assessor de Gestão e Governança em Aquisições

Assessoria de Gestão e Governança em Aquisições – AGV
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De acordo. 

Despicienda a oitiva da AJU, eis que oportunamente,

quando da formulação das minutas de termos aditivos, será

chamada a manifestar-se, na forma da previsão do parágrafo

único do art. 38 da Lei nº 8.666/93. 

Expeça-se  cópia,  via  e-mail,  para  toda  a

fiscalização  contratual  e  respectivos  dirigentes  das

Secretarias Administrativas, para conhecimento do anterior

pronunciamento conjunto ultimado pela AAP e pela AGV, e

imediatas providências cabíveis em relação à liquidação

das despesas contratuais relativas à competência de março,

bem como para a célere manifestação sobre a suspensão ou

alteração  contratual,  observados  os  termos  do  referido

pronunciamento. 

No referido e-mail, deve constar que, para efeito

de  organização  processual,  o atesto  das  despesas

contratuais do mês de março de 2020, devem ser realizados

“com a ressalva de que no período de 17 até 31 de março a

fiscalização  direta  dos  contratos  administrativos  foi

executada no que estritamente necessário,  observando-se

as  medidas  epidemiológicas  instituídas  pelos  Poderes

Executivo nacional e local e as emergenciais quanto ao

cumprimento dos contratos em vigor, bem como que, com base

nas justificativas presentes no pronunciamento conjunto da

AAP e da AGV, datado de 06.04.2020, constante dos autos do

PROAD 4930/2020, consideraram-se justificadas e, portanto,

abonadas  as  faltas  dos  colaboradores,  com  o  pagamento
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integral da mão de obra.”  Deve a fiscalização contratual

atentar  para  a  necessidade  de  glosa  dos  valores

correspondentes  aos  insumos,  salvo  quando  efetivamente

utilizados, bem como dos valores correspondes ao vale-

transporte.

Ainda,  o  teor  do  referido  e-mail  deve  conter

comando  para  que  haja  manifestação  da  respectiva

fiscalização, em conjunto com o respectivo dirigente da

Secretaria  Administrativa  a  que  vinculada,  sobre  a

indicação de suspensão da execução ou alteração/redução

contratuais, qualitativas/quantitativas, sempre em cotejo

com  o  rol  de  das  atividades  julgadas  essenciais10,  que

devem  ser  minimamente  apoiadas  pelos  serviços

terceirizados.

Por fim, manifestem-se, sendo o caso, em relação

aos  serviços  terceirizados,  originalmente  prestados  de

forma presencial, mas que passaram a ser realiza dos de

forma remota.

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2020.

(assinado digitalmente)

Luis Felipe Carrapatoso Peralta da Silva

Diretor-Geral

10 Os  serviços  essenciais,  previstos  pelo  Ato  Conjunto  CSJT  nº  1/2020  -  reafirmados  na  Resolução  CNJ

313/2020, bem como pelo teor  do Ato Conjunto nº 2/2020, deste Regional,  alterado pelo Ato Conjunto nº

3/2020 -,  não podem, em alguns  casos,   prescindir  do regime presencial  e  do respectivo apoio,  ainda que

mínimo, por parte dos serviços terceirizados, sem embargo serviços de limpeza, conservação e segurança, no

patamar mínimo necessário à manutenção do Tribunal.
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