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Desde o início da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) o Governo federal vem
editando Medidas Provisórias, visando minorar os impactos dessa crise. Essas MPs
tratam de diversos temas e, abaixo compilamos as últimas Medidas publicadas, bem
como, as decisões judicias que têm apresentado reflexo em nossa sociedade.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MPV 954/2020 – Compartilhamento de dados por empresas de telecomunicações
• Data de Publicação: 17/04/2020
• Finalidade: Dispor sobre o compartilhamento de dados por empresas de
telecomunicações prestadoras do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC e
do Serviço Móvel Pessoal - SMP com a Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE.
• Medidas Adotadas:
o Determinar que as empresas de telecomunicação prestadoras do STFC e
do SMP deverão disponibilizar à Fundação IBGE, em meio eletrônico, a
relação dos nomes, dos números de telefone e dos endereços de seus
consumidores, pessoas físicas ou jurídicas.
o Os dados serão utilizados direta e exclusivamente pela Fundação IBGE
para a produção estatística oficial, com o objetivo de realizar entrevistas em
caráter não presencial no âmbito de pesquisas domiciliares.
o O disposto se aplica durante a situação de emergência de saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus (covid-19).
• Eficácia:
o Encontra-se suspensa por decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo
Tribunal Federal (STF). A relatora deferiu medidas cautelares solicitadas em
cinco Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas pelo Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB (ADI 6387), pelo Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB (ADI 6388), pelo Partido Socialista
Brasileiro – PSB (ADI 6389), pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL (ADI
6390) e pelo Partido Comunista do Brasil (ADI 6393).
Na análise preliminar das ações, a ministra destacou que as informações
tratadas na MP estão no âmbito de proteção constitucional (artigo 5º) que
ampara o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das
pessoas. Segundo ela, a MP não prevê qualquer exigência de mecanismos e
de procedimentos para assegurar o sigilo, a higidez e o anonimato dos
dados compartilhados, o que não atende às exigências estabelecidas na
Constituição para a efetiva proteção de direitos fundamentais dos
brasileiros.

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


MPV 955/2020 – Revogação do Contrato de Trabalho Verde e Amarelo
• Data de Publicação: 20/04/2020
• Finalidade: Revoga a Medida Provisória nº 905, de 11 de novembro de
2019, que institui o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo e altera a
legislação trabalhista. O programa foi criado pelo governo federal para
reduzir encargos trabalhistas para empresas e, assim, estimular a geração
de empregos, principalmente entre jovens, entretanto, não é mais aplicável
após a revogação.

MPV 956/2020 – Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus
• Data de Publicação: 24/04/2020
• Finalidade: Abertura de Crédito.
• Medidas Adotadas:
o Autorizar abertura de crédito extraordinário, em favor do Ministério da
Cidadania, no valor de R$ 25,7 Bi, para Auxílio Emergencial de Proteção
Social a Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, Devido à Pandemia da
COVID-19.

MPV 957/2020 – Crédito Extraordinário - Enfrentamento do Coronavírus
• Data de Publicação: 27/04/2020
• Finalidade: Abertura de Crédito.
• Medidas Adotadas:
o Autorizar abertura de Crédito Extraordinário em favor do Ministério da
Cidadania, no valor de R$ 500 Mi para enfrentamento da Emergência de
Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus.

MPV 958/2020 – Facilitação do acesso ao crédito e mitigação dos impactos
econômicos

• Data de Publicação: 27/04/2020
• Finalidade: Estabelecer normas para a facilitação do acesso ao crédito e
mitigação dos impactos econômicos decorrentes da pandemia de
coronavírus (covid-19).
• Medidas Adotadas:
o Até 30 de setembro de 2020, os bancos públicos ficam dispensados de
cumprir certas obrigações na hora de renovar e conceder novos
empréstimos, tais como:
- Suspensão da exigência de prova de voto na última eleição, de pagamento
da respectiva multa por ausência ou de justificativa.
- Até a edição da medida provisória, a concessão de incentivos fiscais e de
crédito rural ficavam condicionadas à comprovação do recolhimento do ITR
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correspondente aos cinco anos anteriores. Agora, isso não será mais
necessário.
- A MPV 958/2020 desobriga também os bancos de consultarem
previamente o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal (Cadin) para realizar operações de crédito que envolvam o
uso de recursos públicos; para concederem incentivos fiscais e financeiros e
para celebrarem convênios, acordos ou contratos que envolvam
desembolso de recursos públicos.
- As instituições financeiras estão autorizadas, também temporariamente, a
realizar operações de financiamento, com lastro em recursos públicos, a
pessoas jurídicas em débito com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS).
- As empresas não precisarão apresentar a Certidão Negativa de Débito
(CND) na contratação de operações de crédito, na contratação com o poder
público e no recebimento de benefícios ou incentivo fiscal ou creditício
concedido por ele.
o A MP 958/2019 ainda revoga o artigo 1.463 do Código Civil que, proibia o
penhor de veículos sem que estivessem previamente segurados contra
furto, avaria e danos causados a terceiros.
o As instituições financeiras ficam obrigadas a encaminhar trimestralmente
à Receita Federal e à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) a
relação de contratações e renegociações de dívidas que envolvam recursos
públicos, com a indicação dos beneficiários, dos valores e dos prazos
envolvidos.

MPV 959/2020 - Regras para o auxílio emergencial e adiamento da vigência da
LGPD

• Data de Publicação: 29/04/2020
• Finalidade: Estabelecer a operacionalização do pagamento do Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda e do benefício
emergencial mensal de que trata a Medida Provisória nº 936, de 1º de abril
de 2020, e prorrogar o início da vigência da Lei nº 13.709, de 14 de agosto
de 2018, que estabelece a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD.
• Medidas Adotadas:
oA Medida Provisória 959/20 define as regras que deverão ser seguidas
pelos bancos para pagar os benefícios aos trabalhadores criados pela MP
936/20 e serão custeados com recursos do orçamento federal. A MP
936/2020 criou dois benefícios para os trabalhadores. O primeiro, chamado
de Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, será pago
aos empregados que tiverem a jornada reduzida ou o contrato suspenso

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


temporariamente. O auxílio será calculado sobre o valor mensal do seguro-
desemprego a que o trabalhador teria direito se fosse demitido. O segundo
benefício terá valor fixo (R$ 600) e será pago aos empregados com contrato
de trabalho intermitente formalizado. Assim, a MPV 959/20 estabeleceu:
- Os benefícios trabalhistas serão pagos pela Caixa Econômica Federal e pelo
Banco do Brasil, que vão repassar os recursos para os bancos onde os
trabalhadores possuem conta. Para fazer o serviço em nome da União, a
medida provisória dispensa a licitação para a contratação da Caixa e do BB.
- Pelas regras, o beneficiário poderá receber pelo banco em que tiver conta
(do tipo poupança ou depósito à vista), cujos dados serão repassados pelo
empregador. Não é possível receber por meio de conta salário.
- Caso não tenha conta, o pagamento deverá ser feito por meio de conta
digital de abertura automática, em nome do beneficiário, com dispensa de
apresentação de documentos, isenção de tarifas e vedação de emissão de
cartões ou cheques. Os recursos das contas digitais não movimentadas no
prazo de 90 dias retornarão para a União.
- A medida provisória proíbe os bancos de usarem as contas indicadas, ou a
digital, para efetuar descontos que impliquem a redução do valor do
benefício, exceto na hipótese de autorização prévia do beneficiário.
- O governo começará a depositar o benefício 30 dias após a data em que a
empresa informar que fechou acordo com trabalhador ou com sindicato.
o A Medida Provisória 959/20 trata, ainda, do início da vigência da LGPD,
adiando de 20 de agosto deste ano para 3 de maio de 2021, a entrada em
vigor dos principais artigos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) – a
parte relacionada à criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados
(ANPD), órgão que vai fiscalizar o cumprimento da lei, entrou em vigor em
2018. A LGPD regulamenta o tratamento de dados pessoais de clientes e
usuários por empresas públicas e privadas. O adiamento da entrada em
vigor da LGPD, previsto na MP 959, já era objeto de discussão no Congresso
Nacional desde março, em razão dos efeitos da pandemia de coronavírus.

DECISÕES JUDICIAIS

- MPV 899/2019 - ADI 6399/2020 - Voto de Qualidade CARF

A Medida Provisória 899/2019, denominada de “MP do Contribuinte Legal” votada
simbolicamente no dia 18/03/2020, inicialmente estimulou o parcelamento de
débitos junto à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PFGN) ao facilitar
sobremaneira as condições à quitação dos mesmos (https://letang.com.br/mp-do-
contribuinte-legal-mp-899-2019/).

https://letang.com.br/mp-do-contribuinte-legal-mp-899-2019/


Com a sua conversão na Lei n°. 13.988/2020 em 14/04/2020, sem dúvida, o
contribuinte teve a sensação de vitória, devido à extinção do voto de qualidade no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pelo qual, o critério de
desempate nos julgamentos, cabia aos presidentes das turmas do CARF que,
obrigatoriamente são representantes do fisco.

Essa alteração nos julgamentos foi incluída por emenda da Câmara dos Deputados
durante a tramitação da MP, e sancionada sem vetos pelo Presidente da República;
assim, com essa modificação promovida pela nova lei, em caso de empate no
julgamento do recurso, a decisão seria automaticamente favorável ao contribuinte.

No dia último dia 28, o Procurador Gral da República, ingressou com Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI nº. 6399/2020) junto ao Supremo Tribunal Federal (STF),
para discutir a constitucionalidade desse novo dispositivo, onde fez constar na
petição:

“por vício no processo legislativo, em decorrência da inserção, em lei de
conversão de medida provisória, de matéria de iniciativa reservada e sem
pertinência temática com o texto originário, por meio de emenda
parlamentar”

Representantes do fisco, que embasaram a ADI, argumentam que “deve prevalecer
a voz administrativa nos casos de empate” e, com isso, voltamos a discutir o assunto
de, como resolver os julgamentos que terminam empatados.

A questão ainda passará por grandes discussões na Corte Suprema, até que seja
solidificada ou não e, pode vir a ser suspensa a regra [empate favorável aos
contribuintes], caso o STF se manifeste em decisão provisória (liminar), sendo que,
no momento, vale o teor da Lei n°. 13.988/2020 a qual previu a extinção do voto de
qualidade.

- Justiça Estadual de Manaus – Obrigatoriedade de fornecimento de EPI’s

A juíza Vanessa Leite Mota, determinou que o governo do Estado e a Prefeitura de
Manaus forneçam Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), aos profissionais da
saúde e aos profissionais de apoio que estão prestando assistência a pacientes
suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus.

A decisão da magistrada atende a um pedido requerido e formulado pela Defensoria
Pública Estadual (DPE-AM) no processo Nº. 0648586-33.2020.8.04.0001, no qual, a



afirmou que o poder público não pode exigir do profissional da saúde atitude
heróica, com o sacrifício da própria vida e de sua saúde quando do exercício da
profissão.

- Justiça Estadual do Ceará - Estado deve garantir leitos de UTI

Duas decisões oriundas do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ-CE), nas
cidades de Caucaia e Eusébio, foram favoráveis através de tutela antecipada, à
garantia de internação em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para
pacientes com necessidade de ventilação mecânica.

A decisão da juíza Maria Valdileny Sombra Franklin, da 1ª. Vara Cível da Comarca de
Caucaia, por exemplo, atende a requerimento feito pela filha de um paciente de 80
anos, com suspeita de estar infectado com o novo coronavírus.

Noutra ponta, o juiz Fernando Antonio Medina de Lucena, da 3ª. Vara da Comarca
de Eusébio, decidiu que o Estado deve garantir a internação em leito de UTI da rede
pública (ou privada, em caso de impossibilidade da prestação deste serviço) a uma
paciente com insuficiência respiratória aguda e choque séptico, causado por
infecção generalizada.

Em ambas decisões, o descumprimento da internação em leito de UTI para os
pacientes a serem beneficiados acarretará em multa de R$ 1 mil por dia, podendo
chegar até o valor de R$ 50 mil.

- Juiz Estadual do Paraná – Suspensão de ordem de despejo de família

Em decisão exarada pela 14ª. Vara Cível de Curitiba, do juiz de direito Fernando
Andreoni Vasconcellos, suspendeu o despejo de uma família, com base no Decreto
Judiciário 172/20 do Poder Judiciário do Estado do Paraná, que dispõe sobre a
prevenção à pandemia da Covid-19.

A medida estabelece a suspensão do “cumprimento de ordens de reintegração de
posse por invasões coletivas”, com isso, o despejo está suspenso até o dia 30 e abril,
e condicionada sua prorrogação a avaliação de nova necessidade.

- Tribunal Regional da 3ª Região - Entregas em domicílio de farmácias populares

A Desembargadora Federal da 3ª. Região Mônica Nobre, da Quarta Turma, manteve
liminar que autorizou as farmácias a realizarem entrega em domicílio dentro do



programa “Aqui Tem Farmácia Popular”, diante do cenário do enfretamento ao
Coronavírus (Covid-19).
A liminar havia sido concedida pela 1ª. Vara Federal de São Vicente/SP, mas, a União
recorreu da decisão (AI n°. 5006746-70.2020.4.03.0000), alegando que já tomou
várias medidas para evitar a maior circulação de pessoas, com a flexibilização da
Portaria nº 111/2016.

A magistrada, explicou que o “Programa Farmácia Popular do Brasil”, consiste na
disponibilização de medicamentos à população pelo Ministério da Saúde, por meio
de convênios com a rede privada de farmácias e drogarias, incluindo remédios para
hipertensão, diabetes, dislipidemia, asma, rinite, doença de Parkinson, osteoporose,
glaucoma, além de anticoncepcionais e fraldas geriátricas. Consignou que, embora a
Nota Técnica nº 134/2020 tenha flexibilizado as exigências da portaria, as demais
regras continuam vigentes. Entre elas, a proibição de entrega em domicílio.

Assim, considerou a liminar coerente com a execução de política de prevenção e
assistência à saúde. Na decisão, pontuou que a medida "tem caráter excepcional,
vigente enquanto durar a pandemia, permanecendo, válidas as demais restrições ao
programa".



O Letang Advogados está atento de forma crítica no 
intuito de melhor auxiliar e esclarecer às medidas 
expedidas diariamente pela Administração Pública 
necessárias para minorar os impactos desta crise.
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