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Desde o início da Pandemia do Coronavírus (COVID-19) o Governo Federal, bem como, os
Governos Estaduais e Municipais vêm editando Medidas que visam minorar os impactos
dessa crise. Também temos acompanhado a provocação do Poder Judiciário em diversas
discussões e suas decisões, assim, seguindo com o compromisso de informar acerca dos
impactos jurídicos dessa situação excepcional, elaboramos esse novo Informativo.

PRORROGAÇÃO QUARENTENA até 31/05/2020 – ESTADO DE SÃO PAULO

Conforme pronunciamento do Governador do Estado de São Paulo no dia de hoje
(08/05/2020), o isolamento social ficará prorrogado (decreto ainda a ser editado) até o dia
31/05/2020.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MPV 960/2020 – Prorrogação – Suspensão de Pagamento de Tributos
• Data de Publicação: 04/05/2020
• Finalidade: Suspensão do pagamento de Tributos pelos Exportadores
• Medidas adotadas:
o Prorrogação da suspensão do pagamento dos tributos das empresas exportadoras optantes
pelo regime de drawback.
- Os tributos alcançados são: Imposto de Importação; Imposto sobre Produtos
Industrializados; Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins; Contribuição para o PIS/Pasep-
Importação; e Cofins-Importação.

O drawback é um regime especial previsto no artigo 12 da Lei n°. 11.945 de 04 de
junho de 2009, que dispõe sobre a suspensão do pagamento dos tributos na
importação de insumos que serão utilizados na industrialização e posterior
exportação de um bem industrializado, diferindo o pagamento para o momento em
que ocorrer a exportação. A MP dispõe que os prazos de termo final no ano de 2020,
poderão ser renovados por mais 01 (um) ano, tendo em vista a retração da produção
industrial, com a consequente diminuição do número de exportações.

MPV 961/2020 – Licitações – Pagamentos Antecipados
• Data de Publicação: 07/05/2020
• Finalidade: Autorização de pagamentos antecipados nas licitações, regulação dos limites
para contratação com a Administração Pública, contratação pelo Regime Diferenciado de
Contratações Públicas (RDC)
• Medidas adotadas:
o Dispensa de licitação para todos os entes da federação, obedecidos os seguintes requisitos:
- Para obras e serviços de engenharia até R$ 100.000,00 (cem mil reais), desde que não se
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou, ainda, para obras e serviços da mesma



natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; e,
- Para outros serviços e compras no valor de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e para
alienações, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez;
- Pagamento antecipado nas licitações e nos contratos pela Administração, obedecido os
seguintes requisitos:
- represente condição indispensável para obter o bem ou assegurar a prestação do serviço;
ou
- propicie significativa economia de recursos.
oAplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC, previsto na Lei n°. 12.462
de 4 de agosto de 2011, para licitações e contrações de quaisquer obras, serviços, compras,
alienações e locações.
- A princípio, o Regime Diferenciado de Contratação seria aplicado apenas às contratações de
obras e serviços necessários aos eventos esportivos sediados no Brasil, tais como Copa do
Mundo e Olimpíadas.
Ocorre que, com as diversas modificações na lei, esse regime passou a ser utilizado em outras
ações do governo, como por exemplo, em obras realizadas pelo PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento).
Referido regime de contratação é mais célere e menos burocrático, visto que por ser um
regime especial, dispensa alguns requisitos exigidos pela lei de licitações, Lei n° 8.666/93.
oPrevisão de garantias por parte da Administração Pública, no intuito de evitar o
inadimplemento das obrigações.

MPV 962/2020 – Crédito Extraordinário – Enfrentamento Coronavírus
• Data de Publicação: 07/05/2020
• Finalidade: Abertura de Crédito
• Medidas adotadas:
o Abertura de crédito extraordinário para atender:
- Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do
Coronavírus no âmbito nacional e no exterior;
- Em favor do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Ministério
das Relações Exteriores.

DECRETOS

Uso de Máscaras de Proteção Facial
Decreto n° 64.956 – Governo do Estado de São Paulo
• Data de Publicação: 29/04/2020
• Finalidade: Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no
transporte público de passageiros de responsabilidade do Estado de São Paulo.



Decreto n° 64.959– Governo do Estado de São Paulo
• Data de Publicação: 04/05/2020
• Finalidade: Dispõe sobre o uso geral e obrigatório de máscaras de proteção facial, de
preferência as não profissionais, em espaços públicos, no interior de estabelecimentos, entre
outros.

Decreto n° 59.384 – Prefeitura do Município de São Paulo/SP
• Data de Publicação: 24/04/2020
• Finalidade: Determina a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial no âmbito
do serviço de transporte municipal de passageiros.

Decreto n° 59.396 – Prefeitura do Município de São Paulo/SP
• Data de Publicação: 29/04/2020
• Finalidade: Regulamenta a Lei nº 17.340, de 30 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas
de proteção da saúde pública e de assistência social e outras medidas para o enfrentamento
da Emergência de Saúde Pública em decorrência da Infecção Humana pelo Coronavírus
(COVID-19) e determina outras providências.

Decreto n° 28.985 – Prefeitura do Município de Jundiaí/SP
• Data de Publicação: 29/04/2020
• Finalidade: Recomenda o isolamento e, que no caso de necessária circulação pela cidade,
seja feito o uso de máscaras de proteção facial.

Medidas Adotadas:
o Em conjunto, os decretos tornaram o uso de máscaras obrigatório para espaços
públicos, estabelecimentos comerciais, repartições públicas, transporte por aplicativo
e transporte público a partir do dia 07/05/2020.
o O governo de São Paulo definiu as orientações básicas e as prefeituras deverão
regulamentar o decreto estadual, além de fiscalizar o cumprimento dele pela
população.
o O decreto não se aplica a ocupantes de carros particulares.
A máscara deve ser usada por consumidores, fornecedores, clientes, empregados
colaboradores, agentes públicos e prestadores de serviço.
o Os estabelecimentos comerciais, de serviços e similares abertos ao público em
geral, no âmbito do Município de São Paulo, deverão condicionar o uso de máscara
para o ingresso e a permanência de seus consumidores em seus estabelecimentos,
sob pena de advertência, multa de R$ 276,10 a R$ 276,1 mil e/ou interdição e
ainda, pena de detenção.
o Os estabelecimentos comerciais, de serviços e similares abertos ao público em
geral, no âmbito do Município de São Paulo, deverão disponibilizar máscaras para



o ingresso e a permanência de seus consumidores em seus estabelecimentos, sob
pena de advertência, multa de R$ 276,10 a R$ 276,1 mil e/ou interdição e ainda,
pena de detenção.
o Os estabelecimentos comerciais, de serviços e similares abertos ao público em
geral, no âmbito do Município de São Paulo, deverão disponibilizar máscaras para
seus funcionários e recipientes abastecidos com álcool em gel 70% ou produto similar
para a higienização das mãos dos funcionários, colaboradores, frequentadores e
consumidores.
o Em São Paulo/SP incumbirá às Subprefeituras fiscalizar o cumprimento das
disposições municipais, bem como, regulamentar os procedimentos necessários para
a fiscalização do cumprimento das obrigações.
o Apesar do decreto estadual prever que a fiscalização de seu cumprimento seja feita
por parte das prefeituras das cidades paulistas, na capital, o prefeito Bruno Covas
afirmou que à cidade de São Paulo/SP cabe fiscalizar e multar apenas os
estabelecimentos comerciais onde a norma for descumprida e não multar a
população.

Rodízio de veículos na cidade de São Paulo/SP
Decreto n° 59.403 – Prefeitura do Município de São Paulo/SP
• Data de Publicação: 07/05/2020
• Finalidade: Instituir regime emergencial de restrição de circulação de veículos no Município
de São Paulo por conta da pandemia decorrente do Coronavírus.

Medidas Adotadas:
o A partir de 11 de maio de 2020, carros com placas de final par só poderão rodar
em dias da semana pares e veículos com final ímpar, nos dias ímpares.
o A restrição ocorrerá todos os dias, incluindo sábados, domingos e feriados, da 0h00
(zero hora) às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos), com exceção do
dia 31 de maio deste ano, quando todos os veículos poderão circular.
o A medida vale para toda a cidade, não apenas o centro expandido, durante as 24
horas do dia, inclusive aos sábados e domingos. Táxis são isentos.
o Motoristas de aplicativos terão de rodar nos seus dias de placas, ou seja, par ou
ímpar. O mesmo vale para funcionários de padarias, supermercados, pet shops,
lotéricas, farmácias e demais funcionários de serviços comerciais.
o Ficam excepcionados da restrição profissionais da saúde, profissionais de
enfermagem, técnicos ou tecnólogos da saúde, médicos veterinários, fisioterapeutas,
farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, patologistas, dentistas,
pesquisadores da área da saúde, agentes que executam serviços administrativos,
guarda, segurança, vigilância, manutenção e limpeza de estabelecimentos
hospitalares, de assistência médica e laboratoriais, cabendo ao estabelecimento



empregador identificar os profissionais e respectivos veículos perante a Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes;
o Caso o profissional seja autônomo, caberá ao próprio se cadastrar perante a
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, acompanhado do devido
comprovante de registro profissional.
o Servidores que exerçam atividade de segurança pública e fiscalização administrativa,
tais como policial militar, policial civil, policial federal, agentes do sistema
penitenciário, agentes da polícia técnico-científica, guarda civil metropolitano e
agentes fiscais das fazendas federais, estaduais e municipais, também estão
excepcionados da medida, cabendo ao órgão máximo de cada uma das respectivas
categorias identificar os profissionais e respectivos veículos perante a Secretaria
Municipal de Mobilidade e Transportes;
o Circulação de motos está liberada.
o Os profissionais de saúde terão até dez dias para acionar a prefeitura para que
sejam cadastrados e liberados de multas. Quem já tinha a isenção anteriormente,
segue autorizado.
o A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes fixará o procedimento a ser
realizado para fins de cadastramento dos veículos que gozarão da excepcionalidade da
restrição de circulação.

DECISÕES JUDICIAIS

STF
- Estados e municípios podem adotar medidas de restrição à locomoção

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sessão realizada nesta quarta-feira (6),
decidiu que estados e municípios, no âmbito de suas competências e em seu território, podem
adotar, respectivamente, medidas de restrição à locomoção intermunicipal e local durante o
estado de emergência decorrente da pandemia do novo Coronavírus, sem a necessidade de
autorização do Ministério da Saúde para a decretação de isolamento, quarentena e outras
providências.

Por maioria de votos, os ministros deferiram medida cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6343, ajuizada pelo partido Rede Sustentabilidade, para suspender
parcialmente a eficácia de dispositivos das Medidas Provisórias (MPs) 926/2020 e 927/2020.

Segundo a decisão, a União também tem competência para a decretação das mesmas
medidas, no âmbito de suas atribuições, quando houver interesse nacional.

Restou decidido, ainda, que a adoção de medidas restritivas relativas à locomoção e ao



transporte, por qualquer dos entes federativos, deve estar embasada em recomendação técnica 
fundamentada de órgãos da vigilância sanitária e tem de preservar o transporte de produtos e 
serviços essenciais, assim definidos nos decretos da autoridade federativa competente.

- Contaminação por COVID-19 é considerado ‘acidente de trabalho’

O Supremo Tribunal Federal definiu no último dia 29/04 que os casos de contaminação de 
trabalhadores por covid-19 podem ser enquadrados como doença ocupacional.

Em decisão liminar, a Corte suspendeu a eficácia de dois artigos da Medida Provisória 927/2020, 
mais precisamente os seus artigos 29 e 31. O primeiro, não considerava doença ocupacional os 
casos de contaminação de trabalhadores por COVID-19, e o segundo, limitava a autuação de 
auditores fiscais do trabalho apenas a atividades de orientação, sem autuações.

Ao reconhecer a contaminação por COVID-19 como doença ocupacional, o Supremo permite que 
trabalhadores de setores essenciais que forem contaminados, possam ter acesso a benefícios 
como auxílio-doença, através do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). Caso os artigos da 
Medida continuassem válidos, trabalhadores de farmácias, supermercados, e do comércio, não 
estariam integralmente amparados pelas normas previdenciárias e de proteção ao trabalhador 
quando afetados pelo vírus.

No que toca aos auditores fiscais, estes poderão exercer com mais liberdade suas fiscalizações, já 
que o artigo 31 impunha que estes não poderiam autuar empresas por qualquer irregularidade, 
por 180 dias, salvo em situações demasiadamente graves, como por exemplo, trabalho infantil.

E ainda, com esse entendimento, o trabalhador garantiu a proteção de seus direitos e ficou 
desobrigado de comprovar que a infecção por Coronavírus foi ocupacional, pois, de certo modo, 
seria impossível comprovar o momento exato da contaminação, especialmente porque esta pode 
se dar em qualquer ambiente, levando-se em conta que o trabalhador que se vê na obrigação de 
seguir com as suas atividades laborais, teoricamente, está mais sujeito ao contágio, 
principalmente se considerarmos também a necessidade de utilização de transporte público e as 
características das mais variadas funções do trabalho que demandam proximidade com outras 
pessoas.

A decisão foi proferida no julgamento de 07 (sete) Ações Diretas de Inconstitucionalidade, 
ajuizadas por entidades representativas de trabalhadores e partidos.



Justiça do Trabalho - SP
- Suspensão de Pagamento de Acordo durante a pandemia
O juiz do trabalho da 3ª Vara do Trabalho de Barueri/SP, em decisão exarada no processo n°.
nº 0004145-42.2013.5.02.0203, suspendeu temporariamente o pagamento do acordo
homologado anteriormente à pandemia entre empregado e empregador.

Considerando os impactos da crise, o magistrado consignou “Não se pode olvidar o impacto
financeiro negativo que atinge atualmente as empresas, repercutindo, ainda, de maneira incerta
e indeterminada.”

Determinou ainda, que as quitações referentes às últimas parcelas, com vencimento nos meses
de abril e maio deste ano, sejam realizadas em junho e julho próximos respectivamente.

- Redução de Valor da Parcela de Acordo durante a pandemia

O juiz do trabalho da 89ª Vara do Trabalho de São Paulo, em decisão exarada no processo n°.
1001300-61.2019.5.02.0089, a pedido da empresa Reclamada, reduziu pela metade valor de
parcela de acordo homologado, consignou o magistrado:

“Porém, diante da notória pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de continuidade
regular de maioria das atividades comerciais e afins, com vistas ao cumprimento do
acordo e quitação do crédito do reclamante (CLT artigo 765 e CPC, artigo 139),
excepcionalmente autorizo o pagamento das duas próximas parcelas pela metade, e no
prazo de vencimento, sem incidência de multa ou vencimento antecipado das demais”.

Determinou, ainda, que o valor remanescente seja pago 30 dias após a última parcela do acordo.

Justiça Estadual de São Paulo

- Shopping Center deverá efetuar pagamento mínimo de energia previsto em contrato

A 2ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Tribunal de Justiça de São Paulo negou, no dia
04/05, pedido de shopping center que, em razão da crise econômica desencadeada pela
pandemia da Covid-19, pretendia suspender, provisoriamente, a obrigação de efetuar
pagamentos mensais mínimos de energia elétrica (conforme previsto no contrato firmado entre
as partes), pagando apenas pela energia efetivamente utilizada.

De acordo com os autos, o shopping mantém com a fornecedora um contrato atípico, com prévio
acordo de um valor mínimo mensal, independente do efetivo consumo de energia aferido. Por
estar fechado devido ao decreto estadual de isolamento social, o estabelecimento requereu
tutela antecipada para apenas pagar apenas a eletricidade consumida.

https://ww2.trt2.jus.br/fileadmin/comunicacao/Links/20200505_acordo_suspenso.pdf


Segundo a decisão, aplicar cláusula do contrato que fala de caso fortuito ou força maior apenas
beneficiando uma das partes em detrimento de outra que também teve prejuízos que afetaram
sua atividade, seria desconsiderar todo o contexto que levou as partes a optarem pelo modelo de
fornecimento de energia elétrica na modalidade incentivada.

- Negada suspensão de multa por descumprimento de decreto municipal

A 10ª. Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve multa imposta pela
subprefeitura da Mooca à um estabelecimento que descumpriu o decreto que impôs medidas
restritivas ao funcionamento do comércio no município.

De acordo com os autos, o estabelecimento foi autuado e lacrado pela subprefeitura da Mooca
por manter atendimento presencial ao público, em desconformidade com o Decreto nº.
59.298/20, com multa no valor de R$ 9.231,00; além disso, o local foi considerado irregular por
não possuir licença de funcionamento naquele endereço.

Foi decidido que não foi cumprida a exigência legal para a continuidade do funcionamento do
local, sob o entendimento de que a imposição de multa não só ocorreu em razão das
determinações relacionadas à prevenção da Covid-19, mas também por não possuir o
estabelecimento comercial a devida licença para funcionamento.

- Negado pedido de suspensão de débitos condominiais de morador

Foi indeferido pela 3ª. Vara Cível Central de São Paulo/SP, pedido de condômino para que fosse
suspenso por quatro meses acordo judicial homologado para pagamento de débito condominial,
sem aplicação de multas e penalidades.

O condômino alegou não poder arcar com as obrigações de pagamento sem comprometer sua
subsistência em razão da pandemia da Covid-19.

Restou decidido que as dificuldades do Autor da demanda não podem ser transferidas para a
comunidade de condôminos sem qualquer custo para si, não podendo a coletividade ser
prejudicada pela situação de um indivíduo, especialmente por ter o Juiz entendido que não
restaram devidamente comprovadas as dificuldades alegadas.

Justiça Estadual de Goiânia

- Hospital em Processo de Falência atenderá pacientes de COVID-19

No processo de n°. 5299953.24.2016, o juízo da 21ª. Vara Cível de Goiânia, determinou que o



Hospital Santa Genoveva - que se encontra fechado e em processo de falência - seja utilizado pelo
Governo do Estado para atender vítimas do novo Coronavírus (COVID-19).

O citado centro de saúde foi fechado há mais de três anos e possui mais de 10 mil metros
quadrados de área construída, possuindo ainda suas instalações hospitalares, o que motivou o
magistrado a consignar em sua decisão:

“Mostra-se razoável a contribuição deste juízo, diga-se de passagem, a título preventivo e
útil ao esforço de combate ao covid-19, a disponibilização, ao Estado de Goiás, das
dependências do Hospital Santa Genoveva bem como, dos equipamentos que o
guarnecem para que, da melhor forma, possam eventuais novos casos ser objeto de
tratamento naquele nosocômio”.

Justiça Estadual Mato Grosso

- Determina circulação de 1/3 da frota de ônibus para profissionais da saúde

Decisão da Justiça Estadual de Mato Grosso, assegurou o acesso dos trabalhadores da saúde ao
transporte coletivo municipal de Cuiabá.

O juiz plantonista Onivaldo Budny, no Processo de n°. 1013503-67.2020.8.11.0041, determinou a
suspensão parcial do Decreto nº. 7.849, de 20 de março, a fim de que, um terço da frota de
ônibus municipal atenda exclusivamente profissionais da saúde, pública ou privada, mediante
identificação.

A decisão ainda exige que sejam observadas capacidade máxima de passageiros, esterilização
diária dos veículos e disponibilização de álcool em gel aos usuários.



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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