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IMPACTOS JURÍDICOS – PANDEMIA COVID-19

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.

MEDIDAS PROVISÓRIAS

MPV 963/2020 – Crédito Extraordinário – Operações Oficiais de Crédito
• Data de Publicação: 07/05/2020
• Finalidade: Abertura de Crédito de R$ 5 Bilhões
• Medidas adotadas:
o Abertura de crédito extraordinário para atender:
- Financiamento da Infraestrutura Turística Nacional

MPV 964/2020 – Remuneração dos Tripulantes de Aeronaves
• Data de Publicação: 11/05/2020
• Finalidade: Dispor sobre o exercício da profissão de tripulante de aeronave
• Medidas adotadas:
o Na hipótese em que o operador da aeronave for órgão ou entidade da administração
pública, no exercício de missões institucionais ou de poder de polícia, não se realizará a
formalização da função remunerada dos tripulantes a bordo de aeronave por meio de
contrato firmado diretamente com o operador.

MPV 965/2020 – Crédito Extraordinário – Enfrentamento Coronavírus
• Data de Publicação: 14/05/2020
• Finalidade: Abertura de Crédito de R$ 408,8 Milhões
• Medidas adotadas:
o Abertura de crédito extraordinário para atender:
- Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional
Decorrente do Coronavírus;
-Em favor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Departamento de Polícia
Rodoviária Federal, Fundação Nacional do Índio – Funai, Fundo Penitenciário Nacional e
Fundo Nacional de Segurança Pública.

MPV 966/2020 – Responsabilização de agentes públicos 
• Data de Publicação: 14/05/2020
•Finalidade: Dispor sobre a responsabilização de agentes públicos por ação e omissão em 
atos relacionados com a pandemia da covid-19.



• Medidas adotadas:
o Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e
administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro grosseiro pela prática de atos
relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de:
- Enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia dacovid-19;
- Combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia dacovid-19.
o A responsabilização pela opinião técnica não se estenderá de forma automática ao
decisor que a houver adotado como fundamento de decidir e somente se configurará :
- se estiverem presentes elementos suficientes para o decisor aferir o dolo ou o erro
grosseiro da opinião técnica ou se houver conluio entre os agentes.
o O mero nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso não implica
responsabilização do agente público.
oPara fins do disposto na Medida Provisória 966/2020, considera-se erro grosseiro o
erro manifesto, evidente e inescusável praticado com culpa grave, caracterizado por
ação ou omissão com elevado grau de negligência, imprudência ou imperícia.
o Na análise do erro, uma série de fatores deverão ser considerados, entre eles o
contexto de incerteza acerca das medidas mais adequadas para enfrentamento da
pandemia.

ATOS ADMINISTRATIVOS

 Instrução Normativa N°. 1950 da Receita Federal do Brasil

A IN N° 1950 da RFB, publicada no dia 12/05/2020, prorrogou para o dia 31 de julho o prazo de
apresentação da Escrituração Contábil Digital (ECD) referente ao ano-calendário de 2019. Antes
da instrução normativa, o prazo para entrega era o último dia do mês de maio do ano seguinte
ao ano-calendário.

A Escrituração Contábil Digital (ECD) foi para fins fiscais e previdenciários e deve ser transmitida
pelas pessoas jurídicas a ela obrigadas ao Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).

 Portaria 201 do Ministério da Economia

Referida portaria, prorroga os prazos de vencimento de parcelas mensais relativa aos programas
de parcelamento administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Dessa forma, conforme exposto abaixo, os vencimentos das parcelas dos programas
disciplinados na medida, foram prorrogados até o último dia útil do mês:
I - de agosto de 2020, para as parcelas com vencimento em maio de 2020;
II - de outubro de 2020, para as parcelas com vencimento em junho de 2020; e
III - de dezembro de 2020, para as parcelas com vencimento em julho de 2020.



Destaca-se que a prorrogação do pagamento das parcelas, não afasta a incidência de juros na
forma como regulado no parcelamento, bem como a prorrogação só é válida para parcelas
vincendas a partir da data da publicação da portaria, ou seja, as parcelas vencidas não são
alcançadas pela medida.

Ainda, a portaria não se aplica aos parcelamentos de tributos apurados na forma do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional).

DECISÕES JUDICIAIS

STF

- Suspensão da eficácia de MP sobre compartilhamento de cadastros telefônicos com o IBGE
O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a eficácia da MP 954/2020, medida
provisória que obrigava operadoras de telefone a compartilhar seus cadastros de clientes com
o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A decisão, tomada pelo Plenário do STF
nesta quinta-feira (7), confirmou liminar que havia sido concedida em abril pela ministra Rosa
Weber.

Essa medida provisória determina que as empresas de telefonia fixa e móvel devem repassar
ao IBGE as relações de nomes, números de telefone e endereços de seus consumidores, sejam
pessoas físicas ou jurídicas. A norma, segundo o Executivo, foi um pedido do próprio instituto
para manter a continuidade de pesquisas antes feitas em visitas domiciliares, as quais agora
estão impedidas em razão da pandemia de covid-19.

No entanto, partidos de oposição e também a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
ingressaram com ações diretas de inconstitucionalidade contra a MP, alegando que o repasse
dessas informações viola o direito à privacidade. Rosa Weber acatou os pedidos, que foi agora
confirmado pelos demais ministros do STF.

TRF-1

-Decisão do TRF1 suspende os efeitos da MP 932/2020 (redução sistema ‘S’) no DF

-A Medida Provisória 932/2020 determina a redução pela metade até o dia 30/06/2020, das
contribuições obrigatórias das empresas para o Sistema “S”. Esse sistema é um formado pelo
conjunto de entidades administradas por federações e confederações patronais, voltadas para



o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. As
contribuições ao sistema, também chamada de ‘terceiros’ incidem essencialmente sobre as
folhas de pagamento e são destinadas à essas entidades.

De acordo com a MP às contribuições nesse período - ABR-MAI-JUN - serão de:
- SESCOOP: 1,25%;
- SESI, SESC e SEST: 0,75%
- SENAC, SENAI e SENAT: 0,5%
- SENAR: 1,25% sobre a folha de pagamento.

Ocorre que, no último dia 08/05, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, atendeu ao pedido
do SESC e SENAC do Distrito Federal, para suspender os efeitos da medida provisória. A
Desembargadora Federal Relatora Ângela Maria Catão Alves, em decisão liminar no mandado de
segurança n°. 1011876-66.2020.4.01.0000, determinou a suspensão dos efeitos da MP n°. 932
de 31/03/2020.

O mandado de segurança em questão foi impetrado contra decisão em sede de recurso de
agravo de instrumento (n°. 1010958-62.2020.4.01.0000), que negou pedido de tutela recursal
para a reforma da decisão de indeferimento da tutela para suspensão da medida provisória no
processo originário (1021677-88.2020.4.01.3400).

Apesar de não constar expressamente na decisão, entendemos que seus efeitos somente se
aplicam ao SESC-DF e ao SENAC-DF, isso, porque trata-se de Controle Difuso de
Constitucionalidade, valendo seus efeitos somente para as partes envolvidas no processo.

Para que a decisão tenha efeito para todos e, em território nacional (erga omnes) é necessário
que a questão seja decidida pelo Supremo Tribunal Federal, através de Recurso Extraordinário
oriundo desse caso concreto, e ainda, que o Senado aprove resolução nesse sentido, na forma
do artigo 52, inciso X da Constituição Federal.

No mais, a questão também está sendo discutida através da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 6.373 (Controle Concentrado de Concentrado de Constitucionalidade),
proposta pela Confederação Nacional do Transporte e, atualmente, o processo está com a
Advocacia Geral da União para vistas.

Justiça Estadual de São Paulo

- Negado pedido de suspensão do rodízio ampliado de veículos

Foi negado pedido liminar pleiteando suspensão do rodízio ampliado de veículos anunciado pelo



prefeito de São Paulo, Bruno Covas, como medida de estímulo ao isolamento social.

A Juíza Celina Kiyomi Toyoshima, da 4ª. Vara da Fazenda Pública da Capital, entendeu não haver,
em princípio, vício formal na edição do Decreto nº 59.402/2020, não cabendo ao Poder Judiciário
interferir nas diversas medidas que estão sendo adotadas pelo Poder Público para contenção do
alastramento da pandemia mundial do novo Coronavírus (Covid-19), que têm sido baseadas nas
orientações proferidas pelos órgãos sanitários, Ministério da Saúde e Organização Mundial da
Saúde afirmou a magistrada.

- Negado pedido de reabertura de concessionária de veículos

O desembargador Renato Sandreschi Sartorelli, integrante do Órgão Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, negou mandado de segurança impetrado por concessionária contra decreto
estadual que determinou o fechamento de comércios e serviços não essenciais devido à
pandemia da Covid-19.

De acordo com o magistrado, o pedido de reabertura é incompatível com o período de exceção
ocasionado pela pandemia, destacando que o momento exige isolamento social, permanecendo
apenas as atividades essenciais disciplinadas no âmbito regional, sendo imperioso lembrar que o
Estado de São Paulo é o epicentro do Covid-19 no Brasil.

Aduziu, ainda, que o Plenário do E. Supremo Tribunal Federal concluiu pela prevalência dos
decretos estaduais quanto às normas específicas de controle à pandemia, em homenagem ao
pacto federativo.

- Revogada liminar que impedia monitoramento dos celulares de cidadã

A decisão destacou que o Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as operadoras de
telefonia móvel e o Governo paulista, aprovado pela Anatel e pelo IPT, está voltado, tão
somente, ao conhecimento dos dados anônimos dos titulares de telefone celular.

A autora impetrou mandado de segurança para excluir os números de seus celulares do
monitoramento do deslocamento geográfico previsto no projeto Sistema de Monitoramento
Inteligente, decorrente do convênio entre Estado e operadoras de telefonia, sob o argumento de
invasão de sua privacidade, de acordo com a decisão, ao examinar o acordo, constatou-se que
uma das cláusulas estabelece que não há tratamento de dados pessoais destacando, ainda, a
preocupação única do governo, ciente da movimentação geral de pessoas, se concentra em
adotar as adequadas políticas públicas que possam conter a disseminação do vírus e, assim,
preservar a saúde de todos.



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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11-4521-2789 – Jundiaí - SP
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