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QUADRO RESUMO – MEDIDAS TRIBUTÁRIAS – COVID-19 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO DO PIS, PASEP, COFINS E 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 

A Portaria MF 139/20 (atualizada pela Portaria MF 150/20), prorrogou o 

recolhimento do PIS e da COFINS, bem como da Contribuição a cargo da empresa 

destinada à Seguridade Social INSS e também da CPRB (art. 22, 22-A e 25, da Lei n. 

8.212/91). Dessa forma, as competências relativas aos meses de março e abril de 2020 

ficam postergadas para julho e setembro de 2020, ou seja, vencem em agosto e 

outubro de 2020. 

 

REDUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO SISTEMA “S” 
 

A MP 932/20, que entrou em vigor em 01/04/20, reduziu em 50% as alíquotas (de 1º 

de abril a 30 de junho de 2020) das referidas contribuições ao Sistema "S" que 

menciona: 

1) SESCOOP (Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo): 1,25% 
2) SESI (Serviço Social da Indústria), SESC (Serviço Social do Comércio) e SEST (Serviço 
Social do Transporte): 0,75% 
3) SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), SENAI (Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial) e SENAT (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte): 
0,50% 
4) SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural): 
4.1) 1,25% da contribuição incidente sobre a folha de pagamento; 
4.2) 0,125% da contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção 
rural devida pelo produtor rural pessoa jurídica e pela agroindústria; e 
4.3.) 0,10% da contribuição incidente sobre a receita da comercialização da produção 
rural devida pelo produtor rural pessoa física e segurado especial. 

 

REDUÇÃO A ZERO DA ALÍQUOTA DO IOF EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 

O Decreto n. 10.305/20 prevê a redução a zero da alíquota do IOF (Imposto Sobre 

Operações Financeiras) nas operações de crédito, contratadas no período entre 03/04 

e 03/07/2020, previstas nos incisos I, II, III, IV, V, VI e VII do caput e no § 15 do art. 7º 

do Decreto 6306/07. Por operações de crédito, estão incluídos: empréstimos, 

descontos, factoring, adiantamentos, financiamentos em geral e para aquisição de 

imóvel não residencial. A alíquota zero também atinge as hipóteses de renegociação 
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da dívida, objeto do crédito, como as situações de prorrogação, renovação, novação, 

composição, consolidação, confissão de dívida. 

 

 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DOS TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS 

E MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO SIMPLES NACIONAL 
 

Através da Resolução CGSN nº 152, de 18.03.2020, as datas de vencimento dos 

tributos federais (IRPJ, IPI, CSLL, COFINS, PIS/PASEP, CPP e recolhimento do MEI) no 

âmbito do Simples Nacional ficam prorrogadas da seguinte forma: I - o Período de 

Apuração Março de 2020, com vencimento original em 20 de abril de 2020, fica com 

vencimento para 20 de outubro de 2020; II - o Período de Apuração Abril de 2020, 

com vencimento original em 20 de maio de 2020, fica com vencimento para 20 de 

novembro de 2020; e III- o Período de Apuração Maio de 2020, com vencimento 

original em 22 de junho de 2020, fica com vencimento para 21 de dezembro de 2020. 

Ainda no âmbito do Simples Nacional, através da Resolução CGSN nº 153, de 25 de 

março de 2020, o prazo para apresentação da Declaração de Informações 

Socioeconômicas e Fiscais (Defis) referente ao ano-calendário 2019 fica prorrogado 

para 30 de junho de 2020. 

Quanto ao ICMS e ISS, através da Resolução CGSN 154, de 03.04.2020, devem ser 

observados os seguintes prazos: a) 20.7.2020, relativamente ao período de apuração 

março de 2020, com vencimento original em 20.4.2020; b) 20.8.2020, relativamente 

ao período de apuração abril de 2020, com vencimento original em 20.5.2020; e c) 

21.9.2020, relativamente ao período de apuração maio de 2020, com vencimento 

original em 22.6.2020. 

 

 

SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA PGFN E PGE 
 

A Portaria PGFN nº 7.821, de 18 março de 2020 trata, no que importa à questão, de: 

Art. 2º Ficam suspensas, por 90 (noventa) dias, as seguintes medidas de cobrança 

administrativa: I - apresentação a protesto de certidões de dívida ativa; II - instauração  

de novos Procedimentos Administrativos de Reconhecimento de Responsabilidade - 

PARR. 

Art. 3º Fica suspenso, por 90 (noventa) dias, o início de procedimentos de exclusão de 

contribuintes de parcelamentos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda 

Nacional por inadimplência de parcelas. 
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Esta Portaria, portanto, trata tão somente de postergação dos atos de cobrança por 

parte da PGFN, não avançando sobre suspensão, prorrogação ou dispensa no 

pagamento de tributos. Também não aplica mudanças no que se refere a 

parcelamentos vigentes, mas sim sobre a postergação nos atos de aviso de exclusão 

dos mesmos, caso o contribuinte incorra nas hipóteses de exclusão. 

No âmbito Estadual (PR), o Decreto n. 4385/20 autoriza a Procuradoria Geral do 

Estado a suspender, pelo prazo de 90 dias, a apresentação de protesto de certidões 

de dívida ativa do Estado; bem como o ajuizamento de execuções fiscais. 

 

 

PRORROGAÇÃO DA VALIDADE DE CERTIDÕES 
 

CERTIDÕES DE DÉBITOS DA RFB/PGFN – Pela Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 555, de 

23.03.2020, foi prorrogado por 90 dias o prazo de validade de tais certidões que 

estejam válidas na data de publicação desse ato, ou seja, 23 de março 

CERTIDÕES ESTADUAIS (PR) – Prorrogadas por 90 (noventa) dias as validades das 

certidões negativas de débitos tributários estaduais e de dívida ativa estadual e das 

certidões positivas com efeitos de negativa, válidas em 27 de março. (Decreto 

4.385/2020) 

CERTIDÕES MUNICIPAIS (CURITIBA) – Validades das certidões negativas de tributos e 

outros débitos municipais, bem como das certidões positivas com efeitos de negativa 

vigentes até a data de 20 de março, também estão prorrogadas por 90 (noventa) dias 

(Decreto Municipal 471, de 26.03.2020). 

 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DCTF e EFD-CONTRIBUIÇÕES 
 

Através da Instrução Normativa RFB 1.932, de 03.04.2020, as DCTFs que deveriam 

ser entregues até o 15º dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020 poderão ser 

apresentadas até 15º dia útil do mês de julho de 2020. As EFDs-Contribuições 

(PIS/COFINS e Contribuições) originalmente previstas para serem entregues até o 10º 

dia útil dos meses de abril, maio e junho de 2020, poderão ser apresentadas até o 10º 

dia útil do mês de julho de 2020, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão 

e cisão. 
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QUADRO RESUMO – MEDIDAS CÍVEIS/CONTRATUAIS – COVID-19 

 

MEDIDAS EMERGENCIAIS PARA A AVIAÇÃO CIVIL BRASILEIRA 
 

A MEDIDA PROVISÓRIA 925/2020 (18/03/2020), estabeleceu que o prazo para o 

reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de 12 (doze) meses, 

observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos 

termos da regulamentação vigente. Também determinou que os consumidores 

ficarão isentos das penalidades contratuais, por meio da aceitação de crédito para 

utilização no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo contratado e que as 

disposições contidas nessa MP se aplicam aos contratos de transporte aéreo firmados 

até 31 de dezembro de 2020. 

 

AMPLIAÇÃO E INTERRUPÇÃO DE PRAZOS DE PROCESSOS E DE PROCEDIMENTOS 

AFETOS AOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO E ÀS 

ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS RELACIONADOS AO 

TRÂNSITO. 
 

A DELIBERAÇÃO 185/2020 (19/03/2020) estabeleceu que o prazo para que o processo 

de habilitação do candidato permaneça ativo no órgão ou entidade executivo de 

trânsito dos Estados e do Distrito Federal, fica ampliado para 18 (dezoito) meses, 

inclusive para os processos administrativos em trâmite. 

 

Essa DELIBERAÇÃO também interrompeu, por tempo indeterminado, os prazos para 

apresentação de: I - defesa da autuação; II - recursos de multa; III - defesa processual; 

IV - recursos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de 

habilitação; e, V - identificação do condutor infrator. 

 

No que diz respeito à fiscalização, foram interrompidos, por prazo indeterminado, os 

prazos: I - para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da 

expedição de Certificado de Registro de Veículo (CRV) em caso de transferência de 

propriedade de veículo adquirido desde 19/02/2020; II - relativos a registro e 

licenciamento de veículos novos, desde que ainda não expirados; III - para que o 

condutor possa dirigir veículo com validade Carteira Nacional de Habilitação (CNH) 

vencida desde 19/02/2020, inclusive, no que se refere à permissão para dirigir (PPD). 
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DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS E AS ATIVIDADES ESSENCIAIS APLICÁVEIS ÀS 

PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO, FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E 

MUNICIPAL, E AOS ENTES PRIVADOS E ÀS PESSOAS NATURAIS 
 

O DECRETO 10.282/2020 (20/03/2020) regulamentou a lei n.° 13.979 e definiu como 

serviços públicos e as atividades essenciais indispensáveis ao atendimento das 

necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não 

atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população, 

tais como: 

I - assistência à saúde, incluídos os serviços médicos e hospitalares; 

II - assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade; 

III - atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a 

custódia de presos; 

IV - atividades de defesa nacional e de defesa civil; 

V - transporte intermunicipal, interestadual e internacional de passageiros e o 

transporte de passageiros por táxi ou aplicativo; 

VI - telecomunicações e internet; 

VII - serviço de call center; 

VIII - captação, tratamento e distribuição de água; 

IX - captação e tratamento de esgoto e lixo; 

X - geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluído o fornecimento de 

suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos 

sistemas de transmissão e distribuição de energia, além de produção, transporte e 

distribuição de gás natural; 

XI - iluminação pública; 

XII - produção, distribuição, comercialização e entrega, realizadas presencialmente ou 

por meio do comércio eletrônico, de produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas; 

XIII - serviços funerários; 

XIV - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, de equipamentos e de 

materiais nucleares; 

XV - vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias; 

XVI - prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos 

animais; 

XVII - inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal; 

XVIII - vigilância agropecuária internacional; 

XIX - controle de tráfego aéreo, aquático ou terrestre; 

XX - serviços de pagamento, de crédito e de saque e aporte prestados pelas instituições 

supervisionadas pelo Banco Central do Brasil; 



 

9 

 

XXI - serviços postais; 

XXII - transporte e entrega de cargas em geral; 

XXIII - serviço relacionados à tecnologia da informação e de processamento de dados 

(data center) para suporte de outras atividades previstas neste Decreto; 

XXIV - fiscalização tributária e aduaneira; 

XXV - produção e distribuição de numerário à população e manutenção da 

infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de 

Pagamentos Brasileiro; 

XXVI - fiscalização ambiental; 

XXVII - produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de 

combustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo; 

XXVIII - monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à 

segurança; 

XXIX - levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança 

coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações; 

XXX - mercado de capitais e seguros; 

XXXI - cuidados com animais em cativeiro; 

XXXII - atividade de assessoramento em resposta às demandas que continuem em 

andamento e às urgentes; 

XXXIII - atividades médico-periciais relacionadas com a seguridade social, 

compreendidas no art. 194 da Constituição; 

XXXIV - atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do 

impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por 

meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de 

reconhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei nº 13.146, de 6 de julho 

de 2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência; 

XXXV - outras prestações médico-periciais da carreira de Perito Médico Federal 

indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade; 

XXXVI - fiscalização do trabalho;  

XXXVII - atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas 

com a pandemia de que trata este Decreto;  

XXXVIII - atividades de representação judicial e extrajudicial, assessoria e consultoria 

jurídicas exercidas pelas advocacias públicas, relacionadas à prestação regular e 

tempestiva dos serviços públicos;  

XXXIX - atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas as determinações do 

Ministério da Saúde; e  

XL - unidades lotéricas. 
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Esse DECRETO também definiu que são consideradas essenciais as atividades 

acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários a cadeia produtiva 

relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços públicos e das atividades 

essenciais, proibindo a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o 

funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, e de cargas de qualquer 

espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. 

 

 

FLEXIBILIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE CERTAS OBRIGAÇÕES DE COOPERATIVAS, 

SOCIEDADES ANÔNIMAS E LIMITADAS EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIAS 

GERAIS ORDINÁRIAS. 
 

A MEDIDA PROVISÓRIA 931/2020 (30/03/2020), alterou algumas disposições do 

Código Civil (Lei 10.406/2002), da Lei de Política Nacional de Cooperativismo (Lei 

5.764/1971) e das Sociedade Anônimas (Lei 6404/1976), nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - A sociedade anônima cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro 

de 2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia geral 

ordinária a que se refere o art. 132 da Lei nº 6.404, no prazo de sete meses, contado 

do término do seu exercício social. 

§ 1º - Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia geral ordinária 

em prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício 

de 2020. 

§ 2º - Os prazos de gestão ou de atuação dos administradores, dos membros do 

conselho fiscal e de comitês estatutários ficam prorrogados até a realização da 

assembleia geral ordinária nos termos do disposto no caput ou até que ocorra a 

reunião do conselho de administração, conforme o caso. 

§ 3º - Ressalvada a hipótese de previsão diversa no estatuto social, caberá ao conselho 

de administração deliberar, ad referendum, assuntos urgentes de competência da 

assembleia geral. 

§ 4º - Aplicam-se as disposições deste artigo às empresas públicas, às sociedades de 

economia mista e às subsidiárias das referidas empresas e sociedades.  

 

Art. 2º - Até que a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 1º seja realizada, 

o conselho de administração, se houver, ou a diretoria poderá, independentemente de 

reforma do estatuto social, declarar dividendos, nos termos do disposto no art. 204 da 

Lei nº 6.404, de 1976.  
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Art. 3º - Excepcionalmente durante o exercício de 2020, a Comissão de Valores 

Mobiliários poderá prorrogar os prazos estabelecidos na Lei nº 6.404, de 1976, para 

companhias abertas. 

Parágrafo único.  Competirá à Comissão de Valores Mobiliários definir a data de 

apresentação das demonstrações financeiras das companhias abertas.  

 

Art. 4º - A sociedade limitada cujo exercício social se encerre entre 31 de dezembro de 

2019 e 31 de março de 2020 poderá, excepcionalmente, realizar a assembleia de 

sócios a que se refere o art. 1.078 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código 

Civil no prazo de sete meses, contado do término do seu exercício social. 

§ 1º - Disposições contratuais que exijam a realização da assembleia de sócios em 

prazo inferior ao estabelecido no caput serão consideradas sem efeito no exercício de 

2020. 

§ 2º - Os mandatos dos administradores e dos membros do conselho fiscal previstos 

para se encerrarem antes da realização da assembleia de sócios nos termos previstos 

no caput ficam prorrogados até a sua realização.  

 

Art. 5º - A sociedade cooperativa e a entidade de representação do cooperativismo 

poderão, excepcionalmente, realizar a assembleia geral ordinária a que se refere o art. 

44 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, ou o art. 17 da Lei Complementar nº 

130, de 17 de abril de 2009, no prazo de sete meses, contado do término do seu 

exercício social. 

Parágrafo único.  Os mandatos dos membros dos órgãos de administração e 

fiscalização e dos outros órgãos estatutários previstos para se encerrarem antes da 

realização da assembleia geral ordinária nos termos previstos no caput ficam 

prorrogados até a sua realização.  

 

Art. 6º - Enquanto durarem as medidas restritivas ao funcionamento normal das 

juntas comerciais decorrentes exclusivamente da pandemia da covid-19: 

I - para os atos sujeitos a arquivamento assinados a partir de 16 de fevereiro de 2020, 

o prazo de que trata o art. 36 da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 1994, será contado 

da data em que a junta comercial respectiva restabelecer a prestação regular dos seus 

serviços; e 

II - a exigência de arquivamento prévio de ato para a realização de emissões de valores 

mobiliários e para outros negócios jurídicos fica suspensa a partir de 1º de março de 

2020 e o arquivamento deverá ser feito na junta comercial respectiva no prazo de 

trinta dias, contado da data em que a junta comercial restabelecer a prestação regular 

dos seus serviços.  
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Art. 7º - A Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

 

        “Art. 1.080-A. -  O sócio poderá participar e votar a distância em reunião ou 

assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento 

Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.” (NR)  

 

Art. 8º - A Lei nº 5.764, de 1971, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

        “Art. 43-A.  O associado poderá participar e votar a distância em reunião ou 

assembleia, nos termos do disposto na regulamentação do Departamento 

Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria Especial de 

Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.” (NR) 

 

Art. 9º - A Lei nº 6.404, de 1976, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

 

        “Art. 121.  . 

§ 1º - Nas companhias abertas, o acionista poderá participar e votar a distância 

em assembleia geral, nos termos do disposto na regulamentação da Comissão 

de Valores Mobiliários. 

§ 2º - Nas companhias fechadas, o acionista poderá participar e votar a 

distância em assembleia geral, nos termos do disposto na regulamentação do 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração da Secretaria 

Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da 

Economia.” (NR) 

 

        “Art. 124.  

        (...)  

§ 2º - A assembleia geral deverá ser realizada, preferencialmente, no edifício onde 

a companhia tiver sede ou, por motivo de força maior, em outro lugar, desde que 

seja no mesmo Município da sede e indicado com clareza nos anúncios. 

§ 2º-A - Regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários poderá excepcionar 

a regra disposta no § 2º para as sociedades anônimas de capital aberto e, 

inclusive, autorizar a realização de assembleia digital. 

 

Art. 10. - Fica revogado o parágrafo único do art. 121 da Lei nº 6.404, de 1976.   
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NORMAS EXCEPCIONAIS SOBRE O ANO LETIVO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DO ENSINO 

SUPERIOR DECORRENTES DAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE QUE TRATA A LEI Nº 13.979, DE 6 DE FEVEREIRO 

DE 2020. 
 

A MEDIDA PROVISÓRIA 934/2020 (01/04/2020) estabelece normas excepcionais 

sobre o ano letivo da educação básica e do ensino superior, nos seguintes termos: 

 

Art. 1º - O estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 

escolar, nos termos do disposto no inciso I do caput e no § 1o do art. 24 e no inciso II 

do caput do art. 31 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, desde que cumprida 

a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as 

normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. 

Parágrafo único.  A dispensa de que trata o caput se aplicará para o ano letivo afetado 

pelas medidas para enfrentamento da situação de emergência de saúde pública de 

que trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

 

Art. 2 º- As instituições de educação superior ficam dispensadas, em caráter 

excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho 

acadêmico, nos termos do disposto no caput e no § 3o do art. 47 da Lei nº 9.394, de 

1996, para o ano letivo afetado pelas medidas para enfrentamento da situação de 

emergência de saúde pública de que trata a Lei nº 13.979, de 2020, observadas as 

normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. 

Parágrafo único.  Na hipótese de que trata o caput, a instituição de educação superior 

poderá abreviar a duração dos cursos de Medicina, Farmácia, Enfermagem e 

Fisioterapia, desde que o aluno, observadas as regras a serem editadas pelo respectivo 

sistema de ensino, cumpra, no mínimo: 

I - setenta e cinco por cento da carga horária do internato do curso de medicina; ou 

II - setenta e cinco por cento da carga horária do estágio curricular obrigatório dos 

cursos de enfermagem, farmácia e fisioterapia. 
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CANCELAMENTO DE SERVIÇOS, DE RESERVAS E DE EVENTOS DOS SETORES DE 

TURISMO E CULTURA EM RAZÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE 

DO CORONAVÍRUS (COVID-19) 
 

A MEDIDA PROVISÓRIA 948/2020 (08/04/2020) estabelece que enquanto perdurar 

o reconhecido estado de calamidade pública (inicialmente, previsto até o dia 

31/12/2020), nas hipóteses em que houver o cancelamento de serviços, de reservas, 

eventos, shows e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não 

será obrigada a reembolsar os valores pagos pelos consumidores, desde que 

assegurem a estes: 

I) a remarcação dos serviços, das reservas e dos eventos cancelados, respeitando a 

sazonalidade e os valores dos serviços contratados, dentro do prazo de 12 meses, 

contado da data de encerramento do estado de calamidade pública (31/12/20); 

II) a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, 

reservas e eventos, disponíveis nas respectivas empresas, também dentro do prazo de 

12 meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública 

(31/12/20); ou, 

III) outro acordo a ser formalizado com o consumidor. 

 

Essa MP também estabeleceu que nos casos de cancelamentos acima referidos, não 

poderá ser cobrado nenhum custo adicional, taxa ou multa dos consumidores, desde 

que a solicitação seja feita no prazo de 90 dias, contados da entrada em vigor da 

precitada MP, isto é, de 08/04/2020. 

 

Ainda, não sendo possível qualquer ajuste com os consumidores, nas formas acima 

descritas, o prestador de serviços ou a sociedade empresária deverá restituir o valor 

recebido aos consumidores, atualizado monetariamente pelo IPCA-E, no prazo de 12 

meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública 

(31/12/20). 

 

A MP 948/2020, se aplicam aos cinemas, teatros e plataformas digitais de vendas de 

ingressos pela internet, além dos prestadores de serviços turísticos e sociedades 

empresárias a que se refere o artigo 21 da lei 11.771/2008, quais sejam: 

 

"Art. 21.  Consideram-se  prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as 

sociedades  empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços  

sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as  

seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo: 
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I - meios de  hospedagem; 

II - agências de  turismo; 

III - transportadoras  turísticas; 

IV - organizadoras de  eventos; 

V - parques temáticos;  e 

VI - acampamentos  turísticos. 

Parágrafo único.  Poderão ser  cadastradas no Ministério do Turismo, atendidas as 

condições próprias, as  sociedades empresárias que prestem os seguintes serviços: 

I - restaurantes, cafeterias,  bares e similares; 

II - centros ou locais  destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares; 

III - parques temáticos  aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de 

entretenimento e lazer; 

IV - marinas e empreendimentos  de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva; 

V - casas de espetáculos e  equipamentos de animação turística; 

VI - organizadores, promotores e  prestadores de serviços de infra-estrutura, locação 

de equipamentos e montadoras  de feiras de negócios, exposições e eventos; 

VII - locadoras de veículos para  turistas; e 

VIII - prestadores de serviços  especializados na realização e promoção das diversas 

modalidades dos segmentos  turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de 

planejamento, bem como a  prática de suas atividades. 

 

Por fim, e de acordo com o que estabelece o artigo 5º da MP 948/2020, "as relações 

de consumo regidas por esta Medida Provisória caracterizam hipóteses de caso 

fortuito ou força maior e não ensejam danos morais, aplicação de multa ou outras 

penalidades, nos termos do disposto no artigo 56 da Lei 8.078/90", o que significa 

dizer que, assim como aos prestadores de serviços turísticos e sociedades empresárias 

não é lícito cobrar dos consumidores custos adicionais, taxas ou multas, também não 

é devido aos consumidores quaisquer valores a título de danos morais.  
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QUADRO RESUMO – MEDIDAS TRABALHISTAS – COVID-19 

  

MEDIDA PROVISÓRIA N° 927, DE 22 DE MARÇO DE 2020. 

 

ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS INDIVIDUAIS 
 

• O período de gozo das férias não pode ser inferior a 05 (cinco) dias; 

• É necessário conceder o aviso de férias com antecedência mínima de 48 
horas; 

• Não é necessário que o trabalhador tenha completado o período aquisitivo; 

• O pagamento da remuneração base das férias pode ser feito até o 5º dia útil 
do mês subsequente ao início das férias; 

• O terço de férias pode ser pago até 20/12/2020; 

• Deve-se priorizar a concessão de férias aos colaboradores do grupo de risco; 

• É possível negociar a antecipação de férias futuras, mediante acordo 
individual; 

• Nos estabelecimentos de saúde ou nas atividades essenciais, a empresa pode 
suspender as férias dos colaboradores, mediante notificação com 48 horas 
de antecedência. 

 

FÉRIAS COLETIVAS 
 

• É necessário conceder o aviso de férias com 48 horas de antecedência; 

• Não é necessário comunicar o Ministério da Economia e o Sindicato; 

• É possível conceder mais de 02 férias coletivas ao ano; 

• É possível conceder férias coletivas de menos de 10 (dez) dias, respeitado o 
descanso mínimo de 05 (cinco) dias. 

 

ANTECIPAÇÃO DE FERIADOS 
 

• É possível antecipar as folgas relativas a feriados futuros; 

• Não se aplica aos feriados religiosos federais (sexta-feira santa e natal); 

• É necessário a concordância expressa do empregados, por escrito; 

• Imprescindível notificar o empregado com 48 horas de antecedência; 

• As folgas antecipadas podem ser incluídas como horas negativas no banco de 
horas. 
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BANCO DE HORAS 
 

• Pode ser estabelecido banco de horas por acordo coletivo ou individual; 

• Prazo para compensação de até 18 meses a contar do encerramento do 
estado de calamidade (31/12/2020) 

• Continuam vigentes as mesmas regras do banco de horas normal. 

 

REGIME DE TRABALHO 12 X 36 EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE 
 

• É possível fazer acordo individual para prorrogar a jornada mesmo nas 
atividades insalubres mesmo no regime 12x36; 

• A prorrogação da jornada só é possível em casos de necessidade imperiosa, 
para realização ou conclusão de serviços inadiáveis; 

• No regime 12x36 é possível fazer acordo individual para estabelecer escala 
complementar para trabalho no período compreendido entre 13ª e 24ª hora 
do período de descanso; 

• A escala complementar não pode comprometer o descanso semanal 
remunerado do empregado; 

• As horas trabalhadas em prorrogação da jornada 12x36 e em escala 
complementar podem ser pagas como extras ou compensadas mediante 
banco de horas, no prazo de 18 meses após o encerramento do estado de 
calamidade. 

 

FGTS 
 

• Os depósitos do FGTS de março, abril e maio de 2020, com vencimento em 
abril, maio e junho de 2020, ficam suspensos; 

• O pagamento do FGTS não recolhido em março, abril e maio de 2020, pode 
ser realizado de forma parcelada, em até 06 (seis) vezes, a partir de julho de 
2020; 

• Para que seja possível fazer o parcelamento, as informações do FGTS devem 
ser transmitidas pelos sistemas do Governo até 20/06/2020; 

• Se não for observado o prazo anterior, a empresa ficará sujeita a multa; 

• Em caso de rescisão do contrato de trabalho, o FGTS deve ser quitado na 
rescisão, ficando sem efeito o parcelamento; 

• Se o parcelamento não for respeitado, a empresa ficará sujeita a multa, 
correção monetária, juros e perda do certificado de regularidade do FGTS. 
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SUSPENSÃO DE EXIGÊNCIA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO 
 

• Exames admissionais, periódicos, de retorno, clínicos e complementares 
podem ser realizados no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do 
estado de calamidade; 

• Essa regra não se aplica ao exame demissional; 

• O exame demissional pode ser dispensado se o último exame ocupacional 
tiver sido realizado há menos de 180 dias; 

• Treinamentos periódicos exigidos pela Lei poderão ser adiados e realizados 
no prazo de 90 dias após o encerramento do estado de calamidade; 

• Durante o período do estado de calamidade, os treinamentos podem ser 
feitos mediante ensino a distância; 

• O prazo de validade da CIPA pode ser prorrogado até o fim do estado de 
calamidade e as novas eleições podem ser convocadas posteriormente. 

 

AUTOS DE INFRAÇÃO 
 

• Ficam suspensos os prazos para defesas e recursos em processos 
administrativos e autos de infração. 

• No período compreendido até 18/09/2020, os auditores fiscais só poderão 
autuar a empresa nos seguintes casos: 

1. Falta de registro de empregado, a partir de denúncias; 
2. Situações de grave e iminente risco; 
3. Acidente de trabalho fatal apurado por meio de procedimento fiscal 

de análise de acidente; 
4. Trabalho em condições análogas às de escravo; 
5. Trabalho infantil. 

 

CORONAVÍRUS COMO DOENÇA DE TRABALHO 
 

• A contaminação com COVID-19 só será considerada doença do trabalho se 
ficar provado que o contágio ocorreu no trabalho. 

 

PRORROGAÇÃO DE CONVENÇÕES E ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO 
 

• As disposições das CCT´s e ACT´s que venceriam até 18/09/2020 podem ser 
prorrogadas, a critério da empresa por até 90 dias. 
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MEDIDA PROVISÓRIA N° 936, DE 1° DE ABRIL DE 2020. (ATUALIZADO COM A LIMINAR 

DO STF) 

 

DO BENEFÍCIO EMERGENCIAL DE PRESERVAÇÃO DO EMPREGO E DA RENDA 
 

O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será pago nas seguintes 

hipóteses: 1) Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário; e 2) suspensão 

temporária do Contrato de Trabalho. 

• O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda será de 

prestação mensal e devido a partir da data do início da redução da jornada de 

trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho; 

• O empregador deverá informar ao Ministério da Economia a redução da 

jornada de trabalho e salário ou a suspensão temporária do contrato de 

trabalho, no prazo de dez dias, contado da data da celebração do acordo; 

• A primeira parcela será paga no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da 

celebração do acordo, desde que a celebração do acordo seja informada no 

prazo acima mencionado; 

• O Benefício Emergencial será pago exclusivamente enquanto durar a redução 

proporcional da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão temporária 

do contrato de trabalho; 

• Caso o empregador não preste a informação dentro do prazo previsto: 

I - ficará responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior à 

redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária do 

contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos encargos sociais 

até que a informação seja prestada; 

II – a data de início do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da 

Renda será fixada na data em que a informação tenha sido efetivamente 

prestada e o benefício será devido pelo restante do período pactuado; 

III – a primeira parcela, desde que observado o disposto anteriormente, será 

paga no prazo de 30 (trinta) dias contado da data em que a informação tenha 

sido efetivamente prestada.  
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REDUÇÃO DE JORNADA COM PRESERVAÇÃO DE RENDA (Art.7°, MP 936/2020) 
  

• Prazo máximo de 90 dias, durante o estado de calamidade pública; 

• Preservação do valor do salário-hora de trabalho; 

• Poderá ser negociada de maneira individual com qualquer empregado, 

independentemente de faixa salarial, se a redução salarial proposta for de 

exatamente 25%; (Com a Liminar do STF, os acordos deverão ser ratificados 

pelo Sindicato) 

• Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregados com 

salários de até 3 (três) salários mínimos ou superior a duas vezes o teto da 

Previdência, se a redução proposta for de 50% ou 70%; (Com a Liminar do STF, 

os acordos deverão ser ratificados pelo Sindicato) 

• Precisa constar em acordo ou convenção coletiva nos demais casos. Nessa 

categoria, a redução poderá, inclusive, ser inferior a 25% e superior a 70%; 

• O acordo individual deverá ser encaminhado ao empregado com antecedência 

mínima de 2 (dois) dias corridos; 

• Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos da MP 

936/2020, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo 

sindicato laboral, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado da data de 

sua celebração (§4°, art. 11 da MP 936/2020) e deverão ser ratificados pelo 

Sindicato. 

• A redução da jornada de trabalho e o salário serão restabelecidos no prazo de 

2 (dois) dias corridos, contado da: 

- da cessação do estado de calamidade pública; 

- da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do 

período e redução pactuado; ou 

- da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a 

sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado. 

• Garantia provisória no emprego durante o período de redução e após o 

restabelecimento da jornada por período equivalente ao da redução.  (Art. 10, 

MP 936/2020). 

• A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia 

provisória no emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das 

parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor 

de: 



 

21 

 

- 50% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de 

salário igual, ou superior 25% e inferior a 50%; 

- 75% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de 

salário igual ou superior a 50% e interior a 70%; ou 

- 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de 

salário em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária do contrato 

de trabalho. 

 

Redução 

Valor do Benefício 

Emergencial de 

Preservação do 

Emprego e da 

Renda 

Acordo Individual Acordo Coletivo 

25% 25% do seguro 

desemprego 

Todos os 

empregados, com 

ratificação do 

Sindicato. 

Todos os 

empregados 

50% 50% do seguro 

desemprego 

Empregados que 

recebem até 3 (três) 

salários mínimos 

(R$3.135,00) ou 

mais de 2 (dois) 

tetos do RGPS 

(R$12.202,12)*, 

com ratificação do 

Sindicato. 

 
Obs: (*) Além de 

receber mais de dois 

tetos do RGPS é preciso 

ter curso superior 

Todos os 

empregados 
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70% 70% do seguro 

desemprego 

Empregados que 

recebem até 3 (três) 

salários mínimos 

(R$3.135,00) ou 

mais de 2 (dois) 

tetos do RGPS 

(R$12.202,12)*, 

com ratificação do 

Sindicato. 

 
Obs: (*) Além de 

receber mais de dois 

tetos do RGPS é preciso 

ter curso superior 

Todos os 

empregados 

 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO (Art. 8°, MP 936/2020) 
 

• Prazo máximo de 60 dias, que poderá ser fracionado em até dois períodos de 

30 (trinta) dias; 

• Suspensão do contrato de trabalho poderá ser pactuada por acordo individual 

escrito entre empregador e empregados com salários até três salários 

mínimos ou superior a duas vezes o teto da Previdência, devendo a proposta 

ser encaminhada ao empregado com antecedência mínima de 2 (dois) dias 

corridos; (Com a Liminar do STF, os acordos deverão ser ratificados pelo 

Sindicato) 

• Se negociada com o sindicato e prevista em acordo ou convenção coletivos, 

pode valer para todos os empregados. 

• Os acordos individuais de redução de jornada de trabalho e de salário ou de 

suspensão temporária do contrato de trabalho, pactuados nos termos da MP 

936/2020, deverão ser comunicados pelos empregadores ao respectivo 

sindicato laboral, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contado da data de 

sua celebração (§4°, art. 11 da MP 936/2020) e deverão ser ratificados pelo 

Sindicato. 

• Durante o período de suspensão contratual o empregador deverá manter os 

benefícios pagos aos empregados; 
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• Durante a suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado não 

poderá permanecer trabalhando para o empregador, ainda que parcialmente, 

por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à distância, sob pena 

de restar descaracterizada a suspensão temporário do contrato, e o 

empregador estará sujeito: 

I – ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes 

a todo período; 

II – às penalidades previstas na legislação em vigor; e 

III – às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo. 

• Garantia provisória no emprego durante o período de suspensão e após o 

restabelecimento da jornada por período equivalente ao da suspensão. (Art. 

10, MP 936/2020). 

• A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia 

provisória no emprego, sujeitará o empregador ao pagamento, além das 

parcelas rescisórias previstas na legislação em vigor, de indenização no valor 

de: 

- 100% do salário a que o empregado teria direito no período de garantia 

provisória no emprego, nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e de 

salário em percentual superior a 70% ou de suspensão temporária do 

contrato de trabalho. 

 

Receita 

Bruta Anual 

da Empresa 

(Ano-

calendário 

de 2019) 

Ajuda 

Compensatória 

Mensal Paga 

pelo 

Empregador 

Valor do 

Benefício 

Emergencial 

de 

Preservação 

do Emprego 

e da Renda 

Acordo Individual 
Acordo 

Coletivo 

Até R$ 4.8 

milhões 

Não obrigatória 100% do 

seguro 

desemprego 

Empregados que 

recebem até 3 (três) 

salários mínimos (R$ 

3.135,00) ou mais de 

dois tetos do 

RGPS(R$12.202,12)* 

com ratificação do 

Todos os 

empregados 
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Sindicato. 

 

Obs: (*) Além de 

receber mais de dois 

tetos do RGPS é preciso 

ter curso superior  

Mais de R$ 

4.8 milhões 

Obrigatório 

30% do salário 

do empregado 

70% do 

seguro 

desemprego 

Empregados que 

recebem até 3 (três) 

salários mínimos (R$ 

3.135,00) ou mais de 

dois tetos do 

RGPS(R$12.202,12)* 

com ratificação do 

Sindicato. 

 
Obs: (*) Além de 

receber mais de dois 

tetos do RGPS é preciso 

ter curso superior 

Todos os 

empregados 

 

 

AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL (Art.9°, MP 936/2020) 
 

O Empregador poderá pagar ao empregado, de forma cumulativa ao Benefício 

Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, uma ajuda compensatória mensal, 

em decorrência da redução de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão 

temporário de contrato de trabalho. 

• Valor definido no acordo individual pactuado ou em negociação coletiva; 

• Terá natureza indenizatória; 

• Não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou 

da declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física do 

emprego; 

• Não integrará a base de cálculo da contribuição previdenciária e dos demais 

tributos incidentes sobre a folha de salários; 

• Não integrará a base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço – FGTS; 
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• Poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto 

sobre a renda da pessoa jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 

das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real. 

 

NEGOCIAÇÃO COLETIVA – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIO OU 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

• A convenção ou o acordo coletivo de trabalho poderão estabelecer 

percentuais de redução de jornada de trabalho e de salário diversos dos 

previstos no inciso III do caput do art. 7° da MP 936/202; 

• O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (art. 5° e art. 

6°) será devido nos seguintes termos: 

I – sem percepção do Benefício Emergencial para a redução de jornada e de 

salário inferior a 25%; 

II – 25% sobre a base de cálculo prevista no art. 6° para a redução de jornada 

e de salário igual ou superior a 25% e inferior a 50%; 

III – 50% sobre a base de cálculo prevista no art.6° para a redução de jornada 

e de salário igual ou superior a 50% e inferior a 70%; 

IV – 70% sobre a base de cálculo prevista no art. 6° para a redução de jornada 

e de salário superior a 70%. 

• As convenções ou acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente 

poderão ser renegociados para a adequação de seus termos, no prazo de 10 

(dez) dias corridos, contado da data de publicação da Medida Provisória. 
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QUADRO RESUMO – MEDIDAS DIREITO ADMINISTRATIVO –  

COVID-19 

 

MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA 
 

A Lei Federal n. 13.979/20 dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, tratando inclusive da 

requisição administrativa de bens e serviços (art. 3º, inc. VII) e dispensa de licitação 

(art. 4º), ressaltando-se: 

 

Art. 3º  Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito 

de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:                (Redação dada 

pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - determinação de realização compulsória de: 

a) exames médicos; 

b) testes laboratoriais; 

c) coleta de amostras clínicas; 

d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou 

e) tratamentos médicos específicos; 

IV - estudo ou investigação epidemiológica; 

V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver; 

VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e 

fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou 

aeroportos de:                (Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

a) entrada e saída do País; e     (Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

b) locomoção interestadual e intermunicipal;      (Incluído pela Medida Provisória nº 

926, de 2020) 

VII - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que 

será garantido o pagamento posterior de indenização justa; e 

VIII - autorização excepcional e temporária para a importação de produtos sujeitos à 

vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que: 

a) registrados por autoridade sanitária estrangeira; e 
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b) previstos em ato do Ministério da Saúde. 

(...) 

 

Art. 4º  É dispensável a licitação para aquisição de bens, serviços, inclusive de 

engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.         

(Redação dada pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

§ 1º  A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e aplica-

se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de importância 

internacional decorrente do coronavírus. 

§ 2º  Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão 

imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de 

computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas 

no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, 

o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor e 

o respectivo processo de contratação ou aquisição. 

§ 3º  Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora de bens, serviços 

e insumos de empresas que estejam com inidoneidade declarada ou com o direito de 

participar de licitação ou contratar com o Poder Público suspenso, quando se tratar, 

comprovadamente, de única fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido.          

(Incluído pela Medida Provisória nº 926, de 2020) 

 

A Portaria Interministerial n. 5, de 17/03/20 dispõe sobre a compulsoriedade das 

medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 

13.979/20, prevendo, em seu art. 3º, que o descumprimento das medidas previstas 

em tal lei acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes 

infratores. 

 

No âmbito Estadual (PR), o Decreto Estadual n. 4.230, de 16/03/2020, estabelece no 

âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado do Paraná, as 

medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública em decorrência da 

Infecção Humana pelo COVID-19, destacando-se: 

Art. 2º Para o enfrentamento da emergência de saúde relativa ao COVID-19 poderão 

ser adotadas as seguintes medidas: 

I - isolamento; 

II - quarentena; 

III - exames médicos; 

IV - testes laboratoriais; 
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V - coleta de amostras clínicas; 

VI - vacinação e outras medidas profiláticas; 

VII - tratamentos médicos específicos; 

VIII - estudos ou investigação epidemiológica; 

IX - teletrabalho aos servidores públicos; 

X - demais medidas previstas na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Art. 3º Determinar, a partir de 16 de março de 2020, a suspensão de eventos abertos 

ao público, de qualquer natureza, com aglomeração acima de cinquenta pessoas. 

(...) 

Art. 18 Ficam suspensos, no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e 

Fundacional: 

I - os prazos recursais e de defesa dos interessados nos processos administrativos, por 

sessenta dias; (Redação do inciso dada pelo Decreto Nº 4482 DE 13/04/2020). 

II - o acesso aos autos dos processos físicos, por sessenta dias. (Redação do inciso dada 

pelo Decreto Nº 4482 DE 13/04/2020). 

Parágrafo único. Todas as suspensões listadas nos incisos I e II poderão ser 

prorrogadas por ato do Chefe do Poder Executivo. 

(...) 

Art. 19. A adoção das medidas previstas neste Decreto deverá ser considerada no 

âmbito dos outros Poderes, Órgãos ou Entidade autônomas, inclusive na iniciativa 

privada, em regime de colaboração no enfrentamento da emergência de saúde 

pública, em decorrência da Infecção Humana pelo COVID-19, bem como poderão ser 

reavaliadas a qualquer tempo de acordo com a evolução da pandemia. 

§ 1º Além das medidas previstas neste Decreto, deverá ser considerada a suspensão 

das seguintes atividades: 

I - shopping centers, galerias e centros comerciais; 

II - academias, centros de ginásticas e esportes em geral. 

§ 2º Não se incluem na suspensão prevista no § 1º do art. 19 deste Decreto, os 

estabelecimentos médicos de todas as áreas, hospitalares, laboratoriais, 

farmacêuticos, postos de combustíveis, distribuidoras e revendedoras de gás, 

supermercados, bancos, estabelecimentos de alimentação apenas na modalidade 

delivery, localizados em shoppings centers, galerias e centros comerciais. 

Art. 19-A Não se incluem na suspensão prevista no parágrafo único do art. 19 deste 

Decreto, os estabelecimentos médicos de todas as áreas, hospitalares, laboratoriais, 

farmacêuticos, postos de combustíveis, distribuidoras e revendedoras de gás, 

supermercados, bancos, estabelecimentos de alimentação apenas na modalidade 

delivery, localizados em shoppings centers, galerias e centros comerciais. (Artigo 

acrescentado pelo Decreto Nº 4302 DE 19/03/2020). 
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O Decreto Estadual/PR n. 4.317 de 21/03/20 determina, no âmbito da iniciativa 

privada, a suspensão dos serviços e atividades não essenciais, ressaltando-se a não 

interferência nos serviços e atividades consideradas essenciais (previstas no art. 2º). 

O Decreto Estadual/PR n. 4.315 de 21/03/20, estabelece a dispensa de licitação e trata 

da requisição administrativa, destacando-se: 

Art. 1º Fica autorizado, com fundamento na Lei Federal nº 13.979, de 06 de fevereiro 

de 2020, a aquisição de bens, serviços, inclusive de engenharia, e insumos de saúde, 

por dispensa de licitação, destinados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19. 

Parágrafo único. A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo e seus 

procedimentos têm caráter temporário e aplicam-se apenas enquanto perdurar a 

emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da COVID-19. 

(...) 

Art. 16. O Secretário de Estado da Saúde poderá requisitar máscaras cirúrgicas, 

máscaras de proteção, luvas de procedimento, aventais hospitalares, antissépticos 

para higienização, bem como outros bens, móveis e imóveis, ou serviços de pessoas 

naturais ou jurídicas para o enfrentamento da pandemia da COVID-19, autorizando o 

recolhimento nas sedes ou locais de armazenamento dos fabricantes, distribuidores 

e varejistas. 

§ 1º A requisição administrativa deverá ser fundamentada e garantir a indenização 

posterior ao particular, utilizando como base referencial a Tabela SUS, quando for o 

caso, ou a justa indenização. 

§ 2º Implementada a requisição administrativa, a Secretaria de Estado da Saúde 

realizará o inventário e a avaliação de todos os bens, no prazo de dez dias, 

prorrogáveis, contados da apropriação destes. 

§ 3º A requisição de hospitais privados independerá da celebração de contratos 

administrativos. 

§ 4º A requisição de serviços de profissionais da saúde não implicará a formação de 

vínculo estatutário ou empregatício com a Administração Pública. 

§ 5º A requisição vigorará enquanto perdurar os efeitos da situação de emergência de 

saúde pública. 

 

Curitiba, 15 de abril de 2020. 

               DRESCH FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS 


