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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.

LEGISLAÇÃO

Lei 13999/2020 - Linha de Crédito para Micro e Pequenas Empresas

Através da Lei n°. 13.999 de 18/05/2020, foi instituído o Pronampe - Programa Nacional de
Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, vinculado à Secretaria Especial de
Produtividade, Emprego e Competitividade (Sepec) do Ministério da Economia, que tem como
objetivo o desenvolvimento e fortalecimento dos pequenos negócios nesse período de crise.

A lei tem como alvo, a abertura de uma linha de crédito para as empresas optantes pelo
regime do Simples Nacional, tendo como critério a receita bruta auferida no ano de 2019.

Essa linha de crédito, corresponderá a até 30% da receita bruta anual calculada com base no
exercício de 2019, exceto no caso de empresas que tenham menos de 1 (um) ano de
funcionamento, hipótese em que o limite do empréstimo corresponderá a 50% do seu capital
social ou até 30% da média de seu faturamento mensal apurado desde o início de suas
atividades, o que for mais vantajoso.

Necessário destacar que essa linha de crédito não é fornecida aos empresários para uma 
finalidade taxativa, podendo ser usada para investimentos, capital de giro, vedada apenas sua 
destinação para distribuição de lucros e dividendos.

A taxa de juros para essa linha de crédito é de SELIC acrescida de 1,25% - que importa 
atualmente em 4,50% ao ano - com pagamento em até 36 meses, e exigência apenas de 
garantia pessoal pelo contratante, além de que, a empresa contratante, não poderá demitir 
funcionários entre a data da contratação da linha de crédito e o prazo de até 60 dias 
subsequentes ao efetivo crédito.

Também, no bojo da lei, havia a previsão de carência para início do pagamento, no entanto, isso 
foi vetado pelo Presidente da República.



DECISÕES JUDICIAIS

TJ/SP

Afastamento da Carência em Plano de Saúde para Atendimento COVID-19

O Juiz Vitor Frederico Kümpel, da 27ª Vara Cível de Foro Central Cível da Comarca de São Paulo,
no processo n° 1028778-56.2020.8.26.0100, concedeu decisão liminar para que uma operadora
de plano de saúde arque com os custos de internação de emergência de paciente infectado com
Covid-19, em hospital ligado à rede credenciada. Em observância a carência contratual, a
seguradora havia negado a internação.

Segundo o magistrado, que em juízo de cognição sumária, reconheceu a presença dos requisitos
autorizadores à concessão da liminar, destacou: "Desnecessário argumentar acerca da urgência
da medida, uma vez que a pandemia instalada mundialmente é de conhecimento público e
notório, bem ainda os seus efeitos deletérios, os quais podem até levar o paciente a óbito"

Ainda, citou o artigo 35-C da Lei nº. 9.656/98 e fundamentou que, em se tratando de caso de
urgência ou emergência, a cobertura deve ser garantida, ainda que dentro do período de
carência, "revelando-se evidentemente abusiva a cláusula que restrinja esse direito,
observando-se que fere a própria lei, bem ainda o basilar princípio da dignidade humana
insculpido na Carta Maior".

Foi estipulado multa de R$ 1,5 mil por dia, em caso de descumprimento da decisão para o início
do tratamento.

Suspensa a Restrição do Acesso de Turistas às Cidades do Litoral Paulista

Em decisão exarada no processo n° 2054679-18.2020.8.26.0000, o Presidente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, desembargador Geraldo Francisco Pinheiro Franco, suspendeu liminar que
impunha restrição do acesso de turistas aos municípios de Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Itariri
e Pedro de Toledo entre os dias 20 e 25 de maio.

Os municípios litorâneos, tentam evitar a aglomeração de turistas em decorrência do “feriadão”,
instituído pela cidade de São Paulo.

Consignou o magistrado na decisão: “Negar ou conceder acesso à rodovia e a determinados
municípios constitui ato administrativo informado pelas características da região como um todo
e não de apenas uns ou outros municípios em contraposição a tantos mais. São elementos
ligados ao mérito do ato administrativo, que não podem ser objeto de análise pelo Poder
Judiciário”.



O presidente da Corte paulista também afirmou que, em regra, a norma estadual prevalece
sobre aquela editada no contexto municipal. “A Constituição Federal aponta que os temas
ligados à proteção e à defesa da saúde, e é disso que cuidam os autos, integram a competência
legislativa concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal, aqui excluído, portanto, o
município”, escreveu.

TJ/SC

Penhora do Auxílio Emergencial para Pagamento de Pensão Alimentícia

Em decisão exarada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi determinada a penhora de
30% de cada parcela do auxílio emergencial de um pai para o pagamento de pensão
alimentícia.

Na decisão, fundamentou o magistrado a decisão precursora: "Assim, tendo em vista que a
obrigação alimentícia é indeclinável, pois, de caráter emergencial e vital, e ante a exceção à
impenhorabilidade prevista em lei, entende-se no caso em comento pela possibilidade da
penhora do auxílio emergencial que eventualmente venha o executado a receber", anotou o
magistrado em sua decisão. O processo tramita em segredo de justiça.

UTILIDADE PÚBLICA

ENEM – Adiamento

Conforme Nota Oficial publicada no site do INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), no último dia 20, atendendo às demandas da sociedade e do
Poder Legislativo, considerando o impacto da pandemia mundial ocasionada pelo Covid-19, o
ENEM foi adiado para 30 ou 60 dias após a previsão de sua data inicial.

No cronograma anterior, a versão digital seria em 22 e 29 de novembro e a prova tradicional
estava prevista para os dias 01 e 08 de novembro.

As novas datas serão decididas em enquete com os participantes.

Antecipação de Feriados

No último dia 19, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, sancionou a lei que permitiu a
antecipação de feriados municipais na cidade de São Paulo, com o objetivo de aumentar o
isolamento social por meio de um período longo sem atividades rotineiras na cidade.



O “feriado prolongado” iniciou-se na última quarta-feira (20/05) e irá até o domingo (24/05).
Para efetivar a medida, os feriados de Corpus Christi (11 de junho) e da Consciência Negra (20
de novembro) foram antecipados para quarta-feira (20) e quinta-feira (21), sendo que na sexta-
feira (22), foi declarado ponto facultativo na cidade.

Nesse mesmo contexto, o Governador de São Paulo, João Dória, apresentou projeto de lei para a
antecipação do feriado do Dia da Revolução Constitucionalista (09 de julho) para o dia 25/05,
próxima segunda-feira, projeto esse, aprovado pela Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo (ALESP), na data de 21/05.



O Letang Advogados está atento de forma crítica no
intuito de melhor auxiliar e esclarecer às medidas
expedidas diariamente pela Administração Pública
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