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Desde o início da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) o Governo federal editou 32
Medidas Provisórias, visando minorar os impactos dessa crise. Essas MPs tratam de
diversos temas, desde a flexibilização nas regras para compras públicas, passando
pela realocação de recursos, postergação de vencimento de impostos e flexibilização
das normas trabalhistas entre outras.

Abaixo compilamos todas as MPs publicadas, a fim de ser possível analisar o
panorama legal que se instalou no país desde meados de Fevereiro passado.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MPV 921/2020 – Crédito Extraordinário – Enfrentamento Coronavírus
•Data de Publicação: 10/02/2020
•Finalidade: Abertura de crédito.
•Medidas Adotadas:
o Abertura de crédito extraordinário para atender:

- Cooperação com o Desenvolvimento Nacional; e, Reserva de contingência;
- Em favor do Ministério da Defesa, no valor de R$ 11,2 MM.

MPV 922/2020 – Regras de Contratação Temporária no serviço público entre
outras
•Data de Publicação: 02/03/2020
•Finalidade: Flexibilizar a contratação pelo poder público, para atender
excepcionalmente a necessidade de determinada mão de obra específica.
•Medidas Adotadas:
o Contratação temporária:

- Altera a Lei 8.745, de 1993, ampliando a possibilidade de contratação
temporária no serviço público, ou seja, sem concurso. Os concursos também ficam
dispensados em caso de atendimento de demandas pelo aumento do volume de
trabalho em qualquer órgão público; necessidade de redução de processos e de
trabalho acumulado em anos anteriores; desempenho de atividades que se tornarão
obsoletas no curto e no médio prazo; atividades preventivas em caso de riscos
ambientais, humanitários e de saúde pública; atendimento humanitário a
imigrantes, entre outras hipóteses.
oAposentados:

- Permite a recontratação de servidores aposentados, que serão recrutados por
processo seletivo simplificado. A remuneração pode ser por produtividade ou por
jornada de trabalho. Aposentados com 75 anos ou mais não podem participar.
Também não podem os que foram aposentados por invalidez permanente.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141111
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141111


oDesconto em Folha de Pagamento:
- Modifica a Lei do Empréstimo Consignado para autorizar a contratação de

terceiros para a prestação dos serviços de operacionalização de consignações pelo
INSS. A contratação será por licitação, que será dispensada caso o INSS opte por
uma empresa pública ou sociedade de economia mista para realizar o serviço.
o Perícia:

- Estabelece que a avaliação pericial do servidor público federal, realizada pela
perícia médica, dispensará a necessidade de junta médica. Segundo o governo, o
objetivo é simplificar os procedimentos relacionados à avaliação médico-pericial do
servidor público regido pela Lei 8.112, de 1990, retirando exigências que aumentam
a morosidade, sem perder o rigor da análise.
o Conselho PPI:

- Trata do processo de tomadas de decisões no âmbito do Conselho do
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), alterando a Lei 13.334/2016, que
criou o programa. Permite, por exemplo, que, em casos de urgência e interesse
público relevante, o presidente do Conselho e o ministro da respectiva área
interessada deliberem de forma ad referendum, ou seja, para posterior aprovação
do colegiado. A decisão a ser referendada deve ser submetida aos conselheiros na
primeira reunião subsequente à deliberação.
o Requisição de servidores:

- Amplia a possibilidade de requisição de servidores. Passam a ser irrecusáveis as
requisições de servidores para a Secretaria Especial do Programa de Parcerias de
Investimentos do Ministério da Economia; para o Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos (até 31 de dezembro de 2021) e para o Ministério da Justiça
e Segurança Pública (até 31 de dezembro de 2020).
*Os servidores, empregados e militares nessa condição fazem jus à gratificações de
Representação da Presidência da República mesmo que não estejam em exercício
nesse órgão, enquanto durar a cessão.

MPV 923/2020 – Distribuição de Prêmios mediante sorteios e outros
•Data de Publicação: 03/03/2020
•Finalidade: Autorizar as redes nacionais de TV aberta a distribuir gratuitamente
prêmios
•Medidas Adotadas:
oPodem ser autorizadas as redes nacionais de TV aberta a distribuir gratuitamente
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de propaganda;

https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2003/lei-10820-17-dezembro-2003-497441-norma-pl.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/Lei/L13334.htm
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141111


MPV 924/2020 - Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus
•Data de Publicação: 14/03/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
o Autorizar abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 3,4 Bi, para o Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus (Fundo
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Ministérios das Relações Exteriores,
da Defesa e da Cidadania).

MPV 925/2020 - Medidas emergenciais para a aviação civil brasileira
•Data de Publicação: 18/03/2020
•Finalidade: Estabelecer medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da
pandemia do Coronavírus.
•Medidas Adotadas:
o Autorização para que as concessionárias de aeroportos contratados pelo Governo Federal
possam realizar os pagamentos das contribuições fixas e variáveis do exercício de 2020 até
18/12/2020.
o Alteração do prazo para reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas para 12
meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos
termos da regulamentação vigente.
o Consumidor passa a ter isenção das penalidades contratuais, por meio da aceitação de
crédito para utilização no prazo de doze meses, contado da data do voo contratado.
o O disposto nesta medida aplica-se aos contratos de transporte aéreo firmados até
31/12/2020.

MPV 926/2020 - Procedimentos para aquisições destinadas ao enfrentamento da
emergência de saúde pública decorrente do coronavírus
•Data de Publicação: 20/03/2020
•Finalidade: Altera a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para dispor sobre
procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
•Medidas Adotadas:
o Possibilidade de restrição excepcional e temporária à locomoção interestadual e
intermunicipal por rodovias, portos ou aeroportos, ao lado da restrição à entrada e saída do
País.
o Garantia de continuidade dos serviços públicos e atividades essenciais para cumprimento
dos serviços previstos no artigo 3° da Lei supra
o Assegurar que o Presidente da República disporá através de decreto, sobre rol a serem
considerados como serviços públicos e atividades essenciais.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141209
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141111
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141144


Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020, que define os serviços públicos e atividades
essenciais, e o Decreto nº 10.288, de 22 de março de 2020, que define as atividades e os
serviços relacionados à imprensa como essenciais.
oVedação de restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o funcionamento de
serviços públicos e atividades essenciais, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar
desabastecimento de gêneros necessários à população.
oRegulamentação de licitações no período da pandemia.

MPV 927/2020 - Medidas trabalhistas para enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do Coronavírus
•Data de Publicação: 22/03/2020
•Finalidade: Dispor sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos
empregadores para preservação do emprego e da renda e para enfrentamento do estado de
calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus.
• Medidas Adotadas:
oPossibilitar que empregado e empregador celebrem acordo individual escrito, a fim de
garantir a permanência do vínculo empregatício, que terá preponderância sobre os demais
instrumentos normativos, respeitados os limites da Constituição Federal.
Desde 07/04/2020 o STF determinou através de liminar a necessidade da participação do
sindicato para validação de acordos individuais entre empregado e empregador.
O empregador poderá adotar as seguintes medidas
Teletrabalho - O empregador poderá, a seu critério, alterar o regime de trabalho presencial
para o teletrabalho, trabalho remoto ou outro tipo de trabalho a distância, disponibilizando
para o empregado, os meios necessários.
Férias, feriados e banco de horas – Permissão para antecipação das férias, concessão de
férias coletivas, antecipação do gozo de feriados não religiosos federais, estaduais, distritais e
municipais. Fica também autorizada a interrupção das atividades pelo empregador e a
constituição de regime especial de banco de horas.
Suspensões de exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho e
recolhimento do FGTS. - Suspensão a obrigatoriedade de realização dos exames médicos
ocupacionais, clínicos e complementares e flexibilização na implantação de cursos
ocupacionais, com as ressalvas observadas na MP.
oSuspensão da exigibilidade do recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente às
competências de março, abril e maio de 2020 (a vencer em abril, maio e junho), podendo os
valores serem parcelados em até 6 (seis) vezes, com o primeiro vencimento para Julho/2020.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141145


oEstabelecimentos de saúde estão autorizados mediante acordo escrito prorrogar a jornada
de trabalho e/ou adotar escalas de horas suplementares.
oSuspensão por 180 dias dos prazos para apresentação de defesa em processos do âmbito
administrativos por infrações trabalhistas e suspensão de notificações de débito de FGTS
pelo mesmo período.
oOs casos de contaminação pelo coronavírus (covid-19) não serão considerados
ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal.
oO pagamento do abono anual ao beneficiário da previdência social que, durante 2020,
tenha recebido auxílio-doença, auxílio-acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou
auxílio-reclusão será efetuado em duas parcelas. A primeira parcela corresponderá a
cinquenta por cento do valor do benefício devido no mês de abril e será paga juntamente
com os benefícios dessa competência. Já a segunda parcela corresponderá à diferença entre
o valor total do abono anual e o valor da parcela antecipada e será paga juntamente com os
benefícios da competência maio.

MPV 928/2020 - Acesso à informação e revogação de suspensão do contrato trabalhista
durante a emergência de saúde pública
•Data de Publicação: 23/03/2020
•Finalidade: Alteração da Lei nº 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus e revoga o art.
18 da Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020.
•Medidas Adotadas:
o Serão atendidos prioritariamente os pedidos de acesso à informação, de que trata a Lei nº
12.527, de 2011, relacionados com medidas de enfrentamento da emergência de saúde
pública de que trata esta Lei.
o Ficarão suspensos os prazos de resposta a pedidos de acesso à informação nos órgãos ou
nas entidades da administração pública cujos servidores estejam sujeitos a regime de
quarentena, teletrabalho ou equivalentes.
oInforma que o meio legítimo de apresentação de pedido de acesso à informação fica
restringido a internet.
o Suspensão do atendimento presencial aos pedidos relativos a Lei nº 12.527, de 2011.
o Revogação do artigo 18 da MP 927, que versava sobre a possibilidade de suspensão do
contrato de trabalho, pelo prazo de até quatro meses, para participação do empregado em
curso ou programa de qualificação profissional não presencial oferecido pelo empregador,
diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação, com duração
equivalente à suspensão contratual.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141147
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12527.htm


MPV 929/2020 - Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus
•Data de Publicação: 25/03/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
o Autorizar abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 3,4 Bi para o Enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus
(Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico e Ministérios das Relações
Exteriores, da Defesa e da Cidadania).

MPV 930/2020 - Tributação de investimentos de sociedade controlada domiciliada no
exterior e proteção legal aos integrantes do Banco Central
•Data de Publicação: 30/03/2020
•Finalidade: Dispor sobre o tratamento tributário incidente sobre a variação cambial do
valor de investimentos realizados por instituições financeiras e demais instituições
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil em sociedade controlada domiciliada
no exterior e sobre a proteção legal oferecida aos integrantes do Banco Central do Brasil
no exercício de suas atribuições e altera a Lei nº 12.865, de 9 de outubro de 2013, que
dispõe, dentre outras matérias, sobre os arranjos de pagamento e sobre as instituições de
pagamento integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro.
• Medidas Adotadas:
o Determina que a partir de 2021 a inclusão da variação cambial do investimento
realizado por instituição financeira em sociedade controlada no exterior, que tenha
cobertura de risco cambial (hedge), na determinação do lucro real e na base de cálculo da
CSLL do banco controlador no país, na proporção de 50% em 2021 e 100% a partir de
2022;
o Inclusão de três artigos à Lei nº 12.865, de 2013 (Lei dos Arranjos de Pagamentos), para
dar maior proteção jurídica aos recursos em trânsito de terceiros nos arranjos de
pagamento para liquidação das transações de pagamentos, e aos bens e direitos alocados
pelos instituidores e pelos participantes de arranjos de pagamento em garantia à
liquidação das transações de pagamento,
o Alteração da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, para autorizar o CMN (Conselho
Monetário Nacional) a dispor sobre Letra Financeira por prazo inferior a um ano, para fins
de acesso da instituição financeira emitente a operações de redesconto e empréstimos
junto ao BC.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141209
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141308


MPV 931/2020 - Funcionamento das assembleias de sócios e votação a distância
•Data de Publicação: 30/03/2020
•Finalidade: Realizar alteração na Lei nº 10.406/2002 - Código Civil, na Lei nº 5.764/1971, e
a Lei nº 6.404/1976, e tomar outras providências.
• Medidas Adotadas:
o Autoriza que sociedades anônimas, sociedades limitadas e sociedades cooperativas
realizem as respectivas assembleias no prazo de sete meses, contado do término do
exercício social.
oPossibilita que os sócios de sociedades limitadas, os associados de cooperativas e os sócios
de sociedades anônimas abertas e fechadas votem a distância em reunião ou assembleia
geral, nos termos do disposto na regulamentação dos órgãos responsáveis.
o Possibilita à Comissão de Valores Mobiliários prorrogar os prazos estabelecidos na Lei nº
6.404/1976, para companhias abertas.
oPrevê que caberá ao conselho de administração deliberar, ad referendum, assuntos
urgentes de competência da assembleia geral.
o Permite ao conselho de administração ou à diretoria, independentemente de reforma do
estatuto social, declarar dividendos, até que a assembleia geral ordinária seja realizada.
o Prevê que, durante a pandemia da covid-19, 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
8.934/1994, será contado da data em que a junta comercial respectiva restabelecer a
prestação regular dos seus serviços.
o Dispõe que, em razão da pandemia da covid-19, 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.

MPV 932/2020 - Alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos
•Data de Publicação: 31/03/2020
•Finalidade: Alterar as alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos que
especifica e tomar outras providências.
•Medidas Adotadas:
o Promover, até 30 de junho de 2020, a redução pela metade das alíquotas das
contribuições obrigatórias dos empregadores aos serviços sociais autônomos (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai, Serviço Social do Comércio – Sesc, Serviço
Social da Indústria – Sesi, Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio – Senac, Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural – Senar, Serviço Social de Transporte – Sest).

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141309
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141346


oNo que diz respeito ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
prevê que pelo menos 50% da contribuição devida deve ser destinada ao Fundo de Aval às Micro
e Pequenas Empresas (Fampe), que tem por objetivo prover garantias complementares em
operações de crédito junto a instituições financeiras conveniadas.

MPV 933/2020 - Suspensão do ajuste anual de preços de medicamentos
•Data de Publicação: 3103/2020
•Finalidade: Suspender temporariamente o ajuste anual de preços de medicamentos para o ano
de 2020.
•Medidas Adotadas:
o Suspender pelo prazo de sessenta dias o ajuste anual de preços de medicamentos para o ano
de 2020, previsto na Lei nº 10.742/2003, em razão dos efeitos da Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional, declarada pelo Ministério da Saúde nos termos do disposto no Decreto
nº 7.616/2011, em decorrência da infecção humana causada pelo coronavírus SARS-CoV2.

MPV 934/2020 - Normas excepcionais sobre a duração do ano letivo
•Data de Publicação: 01/04/2020
•Finalidade: Estabelecer 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 13.979/2020.
•Medidas Adotadas:
o Dispensar em caráter excepcional as escolas de educação básica da obrigatoriedade de
observar o mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar.
o Determinar que a carga horária mínima de oitocentas horas deve ser cumprida, nos termos
das normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino.
o Dispensar as instituições de educação superior, em caráter excepcional, do cumprimento da
obrigatoriedade de mínimo de dias letivos, nos termos das normas a serem editadas pelos
respectivos sistemas de ensino.
o Estabelecer que as referidas dispensas têm vigência durante o ano letivo afetado pelas
medidas de emergências relacionadas ao novo coronavírus.
o Autorizar as instituições de ensino a abreviarem a duração dos cursos de Medicina, Farmácia,
Enfermagem e Fisioterapia, cumpridas as condições previstas.

MPV 935/2020 - Crédito Extraordinário - Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e
da Renda
•Data de Publicação: 01/04/2020
•Finalidade: Abertura de crédito.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141347
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141349
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141374


•Medidas Adotadas:
oAbertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 51,6 Bi para o Benefício Emergencial de
Manutenção do Emprego e da Renda (Ministério da Economia), anulando dotação
orçamentária destinada aos Serviços da Dívida Pública Federal Interna (Recursos sob
Supervisão do Ministério da Economia).

MP 936/2020 - MPV 936/2020 - Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da
Renda
•Data de Publicação: 01/04/2020
•Finalidade: Instituir o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, para
preservar a continuidade das atividades laborais e empresariais com aplicação durante o
estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
•Medidas Adotadas:
Instituir o pagamento de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda,
que será pago pela União, em casos de:
 Redução proporcional de jornada de trabalho e de salário;
 Suspensão temporária do contrato de trabalho.
 O benefício será pago independentemente do: a) cumprimento de qualquer período
aquisitivo; b) tempo de vínculo empregatício; c) número de salários recebidos.
 Não terá direito o empregado que esteja: a) ocupando cargo ou emprego público, cargo em
comissão de livre nomeação e exoneração ou titular de mandato eletivo; ou em gozo de b)
de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previdência Social ou dos Regimes
Próprios de Previdência Social, do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e
da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998/1990.
 O empregado com mais de um vínculo formal de emprego poderá receber
cumulativamente um Benefício Emergencial para cada vínculo com redução proporcional de
jornada de trabalho e de salário ou com suspensão temporária do contrato de trabalho e 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 empregado; a base de cálculo da
contribuição previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários; e a
base de cálculo do valor devido ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
Ao empregado que receber o Benefício Emergencial é assegurada a garantia provisória no
emprego, em decorrência da redução da jornada de trabalho e de salário ou da suspensão
temporária do contrato de trabalho, após o restabelecimento da jornada de trabalho e de
salário ou do encerramento da suspensão temporária do contrato de trabalho, por período
equivalente ao acordado para a redução ou a suspensão.

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141375


o Regulamentar a redução proporcional de jornada de trabalho e de salários e a suspensão
temporária do contrato de trabalho.
Regras para Redução proporcional de jornada de trabalho e de salários:
Prazo máximo de até 90 dias;
Preservação do valor do salário-hora de trabalho;
Pactuação por acordo individual escrito entre empregador e empregado, que será
encaminhado ao empregado com antecedência de, no mínimo, dois dias corridos;
redução da jornada de trabalho e de salário, exclusivamente, nos percentuais de 25%, 50% e
70%;
A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão restabelecidos no prazo de dois
dias corridos 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.
Regras para Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho:
 Prazo máximo de até 60 dias;
A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactuada por acordo individual escrito
entre empregador e empregado, que será encaminhado ao empregado com antecedência de,
no mínimo, dois dias corridos.
Durante a suspensão, o empregado tem direito aos benefícios concedidos pelo empregador
aos seus empregados; e ficará autorizado a recolher para o Regime Geral de Previdência
Social na qualidade de segurado facultativo.
O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos contado da
cessação do estado de calamidade pública da data estabelecida no acordo individual como
termo de encerramento do período e suspensão pactuado; ou da data de comunicação do
empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de antecipar o fim do período de
suspensão pactuado.
o Se durante o período de suspensão, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda
que parcialmente, por meio de por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou trabalho à
distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o
empregador estará sujeito:
o ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o
período;
o às penalidades previstas na legislação em vigor;

o e às sanções previstas em convenção ou em acordo coletivo.
• A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato
de trabalho de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no
valor de trinta por cento do valor do salário do empregado, durante o período da suspensão
temporária de trabalho pactuado.



oA 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:
cinquenta por cento 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 vinte e cinco por cento e inferior a cinquenta por cento;
setenta e cinco por cento 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 cinquenta por cento e inferior a setenta por cento; ou
cem por cento 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 setenta por cento ou de suspensão temporária do contrato de trabalho.
O disposto neste artigo não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa
do empregado.
oAs convenções ou os acordos coletivos de trabalho celebrados anteriormente poderão ser
renegociados para adequação de seus termos, no prazo de dez dias corridos, contado da data
de publicação desta Medida Provisória, que serão implementadas por meio de outro acordo
coletivo aos empregados:
com salário igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais); ou
portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a
duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social.
Para os empregados não enquadrados, as medidas previstas somente poderão ser
estabelecidas por convenção ou acordo coletivo, ressalvada a redução de jornada de trabalho
e de salário de vinte e cinco por cento, que poderá ser pactuada por acordo individual.
oDurante o estado de calamidade pública, o curso ou o programa de qualificação
profissional, de que trata o art. 476-A da Consolidação das Leis do Trabalho, poderá ser
oferecido pelo empregador exclusivamente na modalidade não presencial, e terá duração
não inferior a um mês e nem superior a três meses.
oO empregado que mantenha contrato de trabalho intermitente formalizado até a data de
publicação da Medida Provisória, fará jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$
600,00, pelo período de três meses, que não poderá ser acumulado com o pagamento de
outro auxílio emergencial como o decorrente, por exemplo, de outro contrato de trabalho
intermitente.
É importante observar que o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede liminar no dia
07/04/2020 através da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 6363, que todos os
acordos realizados entre empregados e empregadores deverão ser avalizados pelo
respectivo sindicato para que surtam seus efeitos jurídicos. Essa decisão ainda será
analisada pelo Plenário da Suprema Corte, que até o momento desta publicação não havia
concluído seu parecer.



MPV 937/2020 - Crédito Extraordinário - auxílio emergencial a vulneráveis em razão da
pandemia da COVID-19
•Data de Publicação: 02/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito
•Medidas Adotadas:
oAutorizar abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 98,2 Bi para o Auxílio Emergencial
de Proteção Social a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, Devido à Pandemia da COVID-19
(Ministério da Cidadania), anulando dotação orçamentária destinada aos Serviços da Dívida
Pública Federal Interna (Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia).

MPV 938/2020 - Apoio financeiro pela União aos entes federativos em razão da emergência de
saúde pública
•Data de Publicação: 02/04/2020
•Finalidade: Dispor sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos, com
o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública e
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-
19).
•Medidas Adotadas:
oEstabelecer que a União prestará apoio financeiro aos estados e aos municípios mediante o
repasse do montante correspondente à variação nominal negativa entre os valores creditados
pelos Fundos de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e dos Municípios (FPM), de
março a junho do exercício de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, anteriormente à
incidência de descontos de qualquer natureza, limitados à dotação orçamentária específica para
essa finalidade.
oEstipular que o valor do apoio financeiro será de até R$ 4 bilhões por mês e totalizará até R$ 16
bilhões no período.

MPV 939/2020 - Crédito Extraordinário - Auxílio Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios
•Data de Publicação: 02/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
oAutorização para abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 16 Bi para o Auxílio
Financeiro aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para Compensação da Variação
Nominal Negativa dos Recursos Repassados pelo Fundo de Participação (Recursos sob Supervisão
do Ministério da Economia), anulando dotação orçamentária de mesmo valor antes destinada aos
Serviços da Dívida Pública Federal Interna (Recursos sob Supervisão do Ministério da Economia).

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141395
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141397
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141398


MPV 940/2020 - Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus
•Data de Publicação: 02/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
oAutorização para abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 9,4 Bi para o
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do
Coronavírus (Fundação Oswaldo Cruz e Fundo Nacional de Saúde).

MPV 941/2020 - Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus
•Data de Publicação: 02/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
oAutorização para abertura de crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Educação,
da Saúde e da Cidadania, no valor de R$ 2,1 Mi. Os recursos serão integralmente utilizados

MPV 942/2020 - Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus
•Data de Publicação: 02/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
oAutorização para abertura de Crédito Extraordinário, integralmente destinado à Ação
Orçamentária 21C0 - Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional Decorrente do Coronavírus, em favor dos seguintes órgãos: Presidência da
República, no valor de R$ 54,8 Mi; Ministério da Educação, no valor de R$ 339,3 Mi;
Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R$ 199,8 Mi; e Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos, no valor de R$ 45 Mi.

MPV 943/2020 - Crédito Extraordinário - Financiamentos para o Pagamento da Folha
Salarial, devido à Pandemia do COVID-19
•Data de Publicação: 03/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
oAbre crédito extraordinário, em favor da Unidade Orçamentária Operações Oficiais de
Crédito, no valor de R$ 34 Bi para atender à programação Concessão de Financiamentos para
o Pagamento da Folha Salarial, devido à Pandemia do COVID-19.

MPV 944/2020 - Programa Emergencial de Suporte a Empregos
•Data de Publicação: 03/04/2020
•Finalidade: Institui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos.
•Medidas Adotadas:

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141399
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141400
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141401
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141414
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141415


oInstitui o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, destinado à realização de
operações de crédito com empresários, sociedades empresárias e sociedades cooperativas,
excetuadas as sociedades de crédito, com a finalidade de pagamento de folha salarial de seus
empregados.
Estabelece que o programa é destinado às pessoas com receita bruta anual superior a R$
360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), calculada com base no exercício de 2019.
Dispõe que as linhas de crédito concedidas no âmbito do programa abrangerão a totalidade
da folha de pagamento do contratante, pelo período de dois meses, limitadas ao valor
equivalente a até duas vezes o salário-mínimo por empregado.

MPV 945/2020 - Medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da covid-19 no
setor portuário e cessão de pátios sob administração militar
•Data de Publicação: 04/04/2020
•Finalidade: Dispõe sobre medidas temporárias em resposta à pandemia decorrente da
covid-19 no âmbito do setor portuário e sobre a cessão de pátios sob administração militar.
•Medidas Adotadas:
oRegulamenta medidas especiais em resposta à pandemia decorrente da covid-19 com o
objetivo de garantir a preservação das atividades portuárias, consideradas essenciais;
oA cessão de uso especial de pátios sob administração militar. Estabelece as hipóteses em
que o Órgão Gestor de Mão de Obra não poderá escalar trabalhador portuário avulso
(ocorrência de tosse seca, dor de garganta, ou dificuldade respiratória, entre outras).
oPrevê, enquanto persistir o impedimento de escalação, o direito ao recebimento, pelo
trabalhador avulso, de indenização compensatória mensal no valor correspondente a
cinquenta por cento sobre a média mensal recebida (considerados os valores recebidos pelo
trabalhador por intermédio do Órgão Gestor de Mão de Obra entre 1º de outubro de 2019 e
31 de março de 2020).
oProíbe a escalação presencial de trabalhadores portuários, instituindo a sua realização por
meio eletrônico.
oAutoriza a cessão de uso especial de pátios sob administração militar, a título gratuito, às
pessoas jurídicas prestadoras de serviço de transporte aéreo público, nacionais, a título
precário, durante o período do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da
covid-19.

MPV 946/2020 - Extinção do Fundo PIS/Pasep
•Data de Publicação: 07/04/2020
•Finalidade: Extingue o Fundo PIS-Pasep e transfere o seu patrimônio para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências.
•Medidas Adotadas:

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141417
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141475


oExtingue, em 31 de maio de 2020, o Fundo PIS-Pasep, cujos ativos e passivos ficam
transferidos, na mesma data, ao FGTS.
oDisponibiliza aos titulares de conta vinculada do FGTS, a partir de 15 de junho de 2020 e até 31
de dezembro de 2020, em razão do enfrentamento do estado de calamidade pública e da
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente da pandemia de
coronavírus (covid-19), o saque de recursos até o limite de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco
reais) por trabalhador.

MPV 947/2020 - Crédito Extraordinário - Enfrentamento do coronavírus
•Data de Publicação: 08/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
oAutorização para abertura de Crédito Extraordinário no valor de 2,6 Bi para o Enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus
(Fundo Nacional de Saúde).

MPV 948/2020 - 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)
•Data de Publicação: 08/04/2020
•Finalidade: Dispõe sobre o cancelamento de serviços, de reservas e de eventos dos setores de
turismo e cultura em razão do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
•Medidas Adotadas:
oPrevê que na hipótese de cancelamento de serviços, de reservas e de eventos, incluídos shows
e espetáculos, o prestador de serviços ou a sociedade empresária não serão obrigados a
reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegurem: a) a remarcação dos
serviços, das reservas e dos eventos cancelados; b) a disponibilização de crédito para uso ou
abatimento na compra de outros serviços, reservas e eventos, disponíveis nas respectivas
empresas; ou c) outro acordo a ser formalizado com o consumidor.
oEstabelece que as relações de consumo regidas pela 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 art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor).

MPV 949/2020 - Crédito Extraordinário - Transferência de Recursos para a Conta de
Desenvolvimento Energético
•Data de Publicação: 08/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141494
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141495
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141502


•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
oAutorização para abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 900 Mi para
Transferência de Recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (Lei nº 10.438, de 26
de abril de 2002) (Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL).

MPV 950/2020 - Medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico em razão
da pandemia de coronavírus (covid-19)
•Data de Publicação: 08/04/2020
•Finalidade: Dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico em
razão do estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
•Medidas Adotadas:
oPrevê, no cálculo da Tarifa Social de Energia Elétrica, criada pela Lei no 10.438/2002,
desconto de 100%, no período de 1º de abril a 30 de junho de 2020, para os consumidores
enquadrados na Subclasse Residencial Baixa Renda, para a parcela do consumo de energia
elétrica inferior ou igual a 220 (duzentos e vinte) kWh/mês.
oPara os consumidores que se enquadram é necessário inscrição no Cadastro Único
(CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal, com renda per capita menor ou igual
a meio salário mínimo nacional; ou que tenha entre os moradores da residência, quem
receba benefício de prestação continuada da assistência social;
oEstabelece, como objetivo da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), prover recursos,
exclusivamente por meio de encargo tarifário, e permitir a amortização de operações
financeiras vinculadas a medidas de enfrentamento aos impactos no setor elétrico
decorrentes do estado de calamidade pública, para atender às distribuidoras de energia
elétrica.
oAutoriza a União a destinar recursos para a CDE, limitado a R$ 900.000.000,00 (novecentos
milhões de reais), para cobertura dos descontos tarifários criados, relativos à tarifa de
fornecimento de energia elétrica dos consumidores finais integrantes da Subclasse
Residencial Baixa Renda.

MPV 951/2020 - Normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e
certificação digital
•Data de Publicação: 15/04/2019
•Finalidade: Estabelece normas sobre compras públicas, sanções em matéria de licitação e
certificação digital e dá outras providências.
•Medidas Adotadas:
oAltera a Lei nº 13.979/2020, para possibilitar a utilização do sistema de registro de preços
na hipótese de dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e insumos destinados ao
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141503
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141565


MPV 952/2020 - Posterga o pagamento de taxa e contribuições - TFF (telecomunicações),
Condecine (audiovisual) e CFRP (radiodifusão pública)
•Data de Publicação: 15/04/2020
•Finalidade: Dispõe sobre a prorrogação do prazo para pagamento de tributos incidentes
sobre a prestação de serviços de telecomunicações.
•Medidas Adotadas:
oProrroga, no exercício de 2020, o prazo para pagamento da Taxa de Fiscalização de
Funcionamento, da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional e da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública (tributos incidentes sobre
a prestação de serviços de telecomunicações).
oPermite que os mencionados tributos, cuja data de vencimento original era prevista para 31
de março de 2020, sejam pagos da seguinte forma: a) em parcela única, com vencimento em
31 de agosto de 2020; ou b) em até cinco parcelas mensais e sucessivas, com vencimento no
último dia útil de cada mês, hipótese em que a primeira parcela vencerá em 31 de agosto de
2020.

MPV 953/2020 - Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus
•Data de Publicação: 16/04/2020
•Finalidade: Abertura de Crédito.
•Medidas Adotadas:
oAutorização para abertura de Crédito Extraordinário no valor de R$ 2,5 Bi para o
Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do
Coronavírus (Fundo Nacional de Assistência Social).

https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141573
https://www.congressonacional.leg.br/materias/medidas-provisorias/-/mpv/141578


O Letang Advogados está atento às medidas expedidas 
diariamente pela Administração Pública necessárias para minorar 
os impactos desta crise e, de forma crítica,  vai manter o envio de 

informativos no intuito de auxiliar no entendimento delas.

11-9-7574-0997
11-2291-0285 – São Paulo - SP
11-4521-2789 – Jundiaí - SP
contato@letang-advogados.com.br
www.letang-advogados.com.br
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