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Introdução MEDIDAS 
COVID-19

Nossa visão é que a advocacia precisa ser uma provedora de soluções em momentos de 
crise e nas oportunidades que surgem. No atual momento, temos certeza de que muitas 
dúvidas ocorrem quanto as decisões a serem tomadas e cenários a serem vislumbrados. 
Queremos fazer parte do dia a dia dos nossos clientes, especialmente nesse momento 
único, inesperado e que fez todas as projeções serem alteradas numa incrível velocidade.

Dessa forma, elaboramos este compilado das medidas legislativas que foram tomadas nas 
últimas semanas, para que seja um guia prático que fundamente todas as diretrizes que 
serão adotadas a partir desse momento.

Finalmente, deixamos claro e evidente que estamos juntos nesse período, sofrendo con-
juntamente as dificuldades, mas também vislumbrando um novo momento que pode 
surgir a partir dessa crise, que certamente alterará a forma de funcionamento da nossa 
sociedade em vários aspectos.



Metodologia MEDIDAS 
COVID-19

A metodologia utilizada foi de análise dos últimos atos normativos publicados, especial-
mente as Medidas Provisórias editadas pelo Presidente da República.

Importante frisar que Medidas Provisórias são atos normativos disciplinados pelo artigo 62 
da Constituição Federal, de competência unipessoal do Presidente da República, cuja 
justificativa é a urgência e relevância da matéria disciplinada. A validade é de 60 dias, pror-
rogáveis por mais 60 dias. Se neste período o Congresso Nacional não apreciar a Medida 
Provisória, podendo aprová-la, alterá-la ou rejeitá-la, esta perderá sua validade e seus efei-
tos.

Dessa forma, todas as medidas tomadas até o presente momento, mediante Medidas Pro-
visórias, poderão perder seus efeitos e validade caso, em 120 dias, o Congresso Nacional 
não delibere. Assim, cabe aqui frisar que as decisões a serem tomadas com base em tais 
atos devem ser consideradas de curto prazo.

Existem matérias que estão sendo discutidas no âmbito do Congresso Nacional e, portan-
to, sendo aprovadas, terão força de lei. Tais medidas, só então, poderão ser consideradas 
como base para decisões de longo prazo.

Indicaremos da forma mais didática possível o que já foi aprovado e está desde já produ-
zindo efeitos, qual ato normativo fundamenta as medidas, qual é a matéria disciplinada e 
o que deve ser considerado como base de decisões para curto e longo prazo, além dos 
benefícios que poderão ser percebidos.

Também, traremos o que está em discussão e poderá ser adotado nos próximos dias/se-
manas.



Aspectos
Tributários

MEDIDAS 
COVID-19

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Redução de 
alíquota de 

contribuição 
ao Sistema “S”

Redução das alíquotas de contribuição para o seguinte:

SESCOOP – 1,25%
SESI, SESC E SENAT – 0,75%
SENAC E SENAT – 0,5%

MP 932/2020 Art. 1º Imediato Curto

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Prorrogação 
do pagamento 

do Simples 
Nacional

Vencimento 20/04 para 20/10
Vencimento 20/05 para 20/11
Vencimento 20/06 para 21/12

Resolução 
CGSN 

152/2020
Art. 1º Imediato Curto



Aspectos
Tributários

MEDIDAS 
COVID-19

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Suspensão do 
pagamento da 
Contribuição 

Previdenciária 
Patronal

Suspende a cobrança da Contribuição Previdenciária Patronal por 3 meses

Projeto de Lei 
985/20

Nenhum- Curto

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Suspensão da 
exigibilidade 

de pagamento 
do FGTS

Suspende a exigibilidade de pagamento do FGTS das competências de março, abril 
e maio, oportunizando o parcelamento, sem cobrança de juros

MP 927/2020 Art. 19 Imediato Curto



Aspectos
Tributários

MEDIDAS 
COVID-19

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Prazo de
validade 

da CND de 
Tributos 
Federais

Prazo de validade será de 180 dias a contar da data da emissão, podendo ser 
prorrogada

MP 927/2020 Art. 37 Imediato Curto

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Prorrogação 
para

pagamento de 
Contribuição 

Previdenciária 
Patronal, PIS e 

COFINS

Prorroga o vencimento das competências março e abril para agosto e outubro

Portaria ME 
139/2020 Arts. 1º e 2º Imediato Curto



Aspectos
Trabalhistas

MEDIDAS 
COVID-19

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Medidas que 
podem ser 

adotadas pelo 
empregador

Teletrabalho;
Antecipação de Férias Individuais;
Concessão de Férias Coletivas;
Aproveitamento e antecipação de feriados;
Banco de Horas;
Suspensão de medidas de segurança e saúde do trabalho;
Direcionamento do trabalhador para qualificação;

MP 927/2020 Arts. 4º a 18; 
26 e 27

Imediato Curto



Aspectos
Trabalhistas

MEDIDAS 
COVID-19

BENEFÍCIO
Benefício pago quando houver redução de salário, redução de jornada ou suspensão do contrato de 
trabalho;
Empregador poderá acordar redução de salário e jornada por 90 dias;
Empregador poderá suspender contrato de trabalho por até 60 dias;
Empresas que aderirem, não poderão demitir funcionários;
Empresa que aderir deverá garantir o emprego durante o mesmo período em que houver redução de 
jornada;
Garantia de complementação salarial dos trabalhadores que recebem até 1 salário mínimo;
Para quem ganha acima de 1 salário mínimo, o benefício terá como base de cálculo o valor mensal do 
seguro-desemprego;
Se a jornada for reduzida em 25%, o empregado terá direito a receber 25% da parcela do seguro desem-
prego, o mesmo vale para reduções de 50% e 70%;
Quem ganha até 3 salários mínimos, a negociação poderá ser individual ou coletiva;
Quem ganha entre R$ 3.135,00 e R$ 12.202,12 a negociação será coletiva;
Salários acima de R$ 12.202,12 a negociação será individual;
Caso seja feita suspensão do contrato, o empregado receberá parcela mensal do seguro-desemprego;
Empresas com receita até R$ 4,8 milhões podem suspender os contratos de todos os funcionários;
Empresas que tenham receitas acima de R$ 4,8 milhões deverão arcar com 30% dos salários, nesse 
caso, o empregado receberá 70% do valor que teria direito do seguro-desemprego.
As medidas de redução da jornada e de salário deverão ser celebradas por meio de negociação coleti-
va, nos seguintes termos: - redução inferior a 25% não há direito ao benefício emergencial; redução 
entre 25% e 50%, o benefício será de 25% do seguro desemprego; redução entre 50% e 70% benefício 
no valor de 50% do seguro-desemprego; redução a partir de 70%, benefício no valor de 70% do seguro-
-desemprego;
Mesmo que o trabalhador receba o benefício emergencial ele continuará tendo direito ao seguro-de-
semprego, caso venha a ser demitido posteriormente.

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

Institui o Programa
Emergencial de Manutenção 

de Emprego e Renda
MP 936/2020 Arts. 1º a 20º Imediato Curto

OBS.: O Ministro Ricardo Lewandoswski deferiu pedido 
cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 
6363/DF, ajuizada pelo Partido Rede Sustentabilidade, 
suspendendo a possibilidade de acordo individual de 
trabalho para negociar redução de jornada e de salários. 
Até o julgamento da ação, todos os acordos deverão ser 
coletivos, envolvendo os sindicatos na negociação.



Aspectos
Trabalhistas

MEDIDAS 
COVID-19

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Suspensão do 
Contrato de 

Trabalho

Possibilita a suspensão do contrato de trabalho por 120 dias.

PL 867/2020 Imediato- Longo



Aspectos do
Direito do
Consumidor

MEDIDAS 
COVID-19

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Congelamento 
de preços dos 

remédios

Suspensão de reajuste anual de preços por 60 dias.

MP 933/2020 Art. 1º Imediato Curto



Aspectos 
Licitatórios

MEDIDAS 
COVID-19

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Dispensa de 
processos 
licitatórios

Dispensa de processos licitatórios na contratação de serviços e aquisição de insumos 
para combate à pandemia de COVID-19.

MP 926/2020 Arts. 4º e 4-A Imediato Curto



Aspectos de 
Governança

MEDIDAS 
COVID-19

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO PRAZO

BENEFÍCIO

Realização de 
Assembleias à 

distância

Dispensa a realização de Assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, mesmo 
sem previsão no Estatuto.

PL 1.179/2020 Art. 5º Imediato Curto



MEDIDAS 
COVID-19Aspectos de 

Parceria com 
o Estado

MEDIDA ATO DISPOSITIVO EFEITO

BENEFÍCIO

Prorrogação do prazo 
de encerramento das 

parcerias com os entes 
federativos

Prorroga a vigência das parcerias firmadas com a União, que venceriam entre 
20/06/2020 e 30/12/2020, para 31/12/2020

Decreto 
10.315/2020 Art. 1º Imediato

PRAZO

Curto



Esperamos que esse material contribua trazendo informação de qualidade para a 
tomada de decisões.

Informamos que, havendo a tramitação dos Projetos de Lei, edição de novas Medidas 
Provisórias ou outros atos normativos, estaremos atualizando os dados e repassando aos 
nossos clientes.

Para conhecer mais sobre a aplicabilidade das medidas e tirar eventuais dúvidas, 
colocamos nossa equipe à inteira disposição pelos nossos canais de comunicação.

Acompanhe nosso site e redes sociais. Estamos atualizando as informações todos os dias 
através desses canais.

Conclusão MEDIDAS 
COVID-19



• Advocacia Administrativa
• Advocacia Contenciosa
• Assessoria Consultiva
• Direito Tributário
• Direito Internacional
• Governança Institucional
• Dissolução de Organizações
• Correspondência
• Direito de Negócios
• Advocacy
• Direito Internacional

• Participação em Eventos: palestras, aulas e entrevistas.


