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Nas últimas semanas o governo federal vem anunciando uma série de medidas em resposta à grave 

crise sanitária que o mundo vive e, claro, em resposta também aos graves impactos econômicos que a 

pandemia do coronavirus trouxe a reboque. Muitas dessas medidas já estão em vigor, outras tantas foram 

anunciadas, mas ainda aguardam regulamentação. Nessa edição especial do boletim Cenários e Tendências, 

a equipe da DISTRITO elenca algumas das principais medidas anunciadas pelo governo. Não se trata de uma 

lista exaustiva, trata-se de um levantamento com foco especial nas medidas que impactam mais diretamente 

a economia e o dia-a-dia das empresas. Dividimos as medidas em três grupos: 1) Medidas estruturais de 

contenção, manutenção de serviços essenciais e abastecimento; 2) Medidas para manutenção de emprego e 

socorro econômico; e 3) Medidas de apoio econômico população mais vulnerável. 

 

Contenção, manutenção de serviços essenciais e abastecimento 

1. Medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do coronavírus: 

Votada pelo Congresso Nacional e publicada em fevereiro, ainda antes de qualquer caso identificado no Brasil. É o marco 

que detalha as medidas que podem ser tomadas para o enfrentamento do coronavirus no país. 

Instrumento legal/detalhamento: Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020 

 

2. Decretação de Estado de calamidade pública:  

Reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 

calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Na prática, a medida desobriga o Governo Federal do 

cumprimento da meta de déficit/superavit primário, abrindo espaço fiscal para gastos com combate à crise. 

Instrumento legal/detalhamento: Decreto Legislativo nº 06 de 2020 

 

3. Criação do Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19: 

Comitê coordenado pelo Ministro Chefe da Casa Civil e composto pelos Ministros de Estado, Advogado Geral da União, 

Presidentes do Banco Central, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e BNDES, além do Diretor-Presidente da ANVISA 

e do Coordenador do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde do 

Ministério da Saúde. 

Instrumento legal/detalhamento: Decreto nº 10.277, de 16 de março de 2020 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/DLG6-2020.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10277.htm
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4. Regulação da restrição ao trânsito de pessoas: 

Em resposta a atos de alguns governadores que fecharam aeroportos e até mesmo as divisas estaduais, o Governo 

Federal publicou medida provisória que regula a restrição excepcional e temporária da circulação de pessoas em portos, 

aeroportos e locomoção interestadual e intermunicipal. Conforme a MP, essa restrição deve ser definida pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária mediante fundamentação técnica 

Instrumento legal/detalhamento: Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, que altera a Lei nº 13.979, de 06 de 

fevereiro de 2020 

 

6. Definição de serviços públicos essenciais: 

Decreto do Presidente da República que, entre outras medidas, proíbe restrições à circulação de trabalhadores que 

possam afetar o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais e de cargas de qualquer espécie que possam 

acarretar desabastecimento de gêneros necessários à população. São considerados serviços públicos e atividades 

essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, assim considerados 

aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população. 

Instrumento legal/detalhamento: Decreto nº 10.282, de 20 de março de 2020 

 

7. Restrição à entrada de estrangeiros no país: 

Inicialmente, foi decretada restrição a entrada de Venezuelanos no Brasil. Em seguida foram restritas as entradas de 

Argentinos, Bolivianos, Paraguaios, Peruanos além de nacionais da Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Por fim, nova 

Portaria restringiu a entrada de nacionais da China, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido, Austrália, Japão, Malásia, Coreia 

do Sul, de países membros da União Europeia, além de uruguaios.  

Instrumento legal/detalhamento: Portaria nº 120, de 17 de março de 2020, Portaria nº 125, de 16 de março de 2020, 

Portaria nº 126, de 19 de março de 2020 e Portaria nº 132, de 22 de março de 2020 

 

8. Lançamento da plataforma Todos por Todos: 

Plataforma para que empresas, entidades e associações, além de órgãos públicos, possam agora oferecer serviços e 

produtos gratuitos ou em caráter de emergência 

Endereço eletrônico: https://www.gov.br/pt-br/todosportodos 

 

Contenção, manutenção de serviços essenciais e abastecimento 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv926.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L13979.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10282.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-120-de-17-de-marco-de-2020-248564454
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-125-de-19-de-marco-de-2020-248881224
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/republicacao-249091055
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-132-de-22-de-marco-de-2020-249098650
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos
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Manutenção de emprego e socorro econômico 

 

 

1. Diferimento do prazo de pagamento do FGTS por 3 meses: 

Anunciado pelo Ministério da Economia no dia 16/03. Pagamentos com vencimento em abril, maio e junho poderão ser 

parcelados em até 6 vezes, com parcelas vencendo entre julho e dezembro de 2020. 

Instrumento legal/detalhamento: Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 

     

2. Diferimento do pagamento do SIMPLES por 3 meses: 

Anunciado pelo Ministério da Economia no dia 16/03. Pagamentos com vencimento em abril, maio e junho foram diferidos 

para os meses de outubro, novembro e dezembro respectivamente.  

Instrumento legal/detalhamento: Resolução nº 152, de 18 de março de 2020 do Comitê Gestor do Simples Nacional 

  

3. Redução das contribuições ao Sistema S: 

Anunciado pelo Ministério da Economia no dia 16/03. Redução de 50% nas contribuições do Sistema S por 3 meses. 

Instrumento legal/detalhamento: Ainda pendente. 

  

4. Apoio a Cias aéreas e concessionárias de aeroportos: 

Diferimento do pagamento de contribuições fixas e variáveis de concessionários de aeroportos. Contribuições com 

vencimento em 2020 poderão ser pagas até 18 de dezembro de 2020. Definição do prazo de 12 meses para que as 

companhias aéreas reembolsem os consumidores valores relativos à compra de passagens aéreas. Dilação do prazo de 

vencimento das tarifas de navegação aérea.  

Instrumento legal: Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 2020 e Decreto nº 10.284, de 20 de março de 2020 

  

5. Medidas referentes à Dívida Ativa da União: 

Suspensão, prorrogação e adiamento de atos de cobrança da dívida ativa da União e abertura de parcelamento 

extraordinário.  

Instrumento legal/detalhamento: Portaria nº 103, de 17 de março de 2020 e Portaria PGFN nº 7.820, de 18 de março de 

2020 

 

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-927-de-22-de-marco-de-2020-249098775
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-152-de-18-de-marco-de-2020-248649668
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv925.htm
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=20/03/2020&jornal=614&pagina=4&totalArquivos=13
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2020&jornal=602&pagina=1&totalArquivos=2
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2020&jornal=602&pagina=1&totalArquivos=2
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/03/2020&jornal=602&pagina=1&totalArquivos=2
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6. Programa Antidesemprego: 

Para enfrentar a crise econômica criada pela pandemia do coronavirus o governo editou uma série de medidas 

trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores para preservação do emprego e da renda. No cerne das 

medidas está a possibilidade de empregador e trabalhador celebrarem acordos individuais. Foram permitidas a 

antecipação de férias (ainda que o período aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido), férias coletivas, antecipação 

de feriados e teletrabalho. 

A MP original previa, em seu artigo 18º, a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho por até 4 meses, mediante 

deslocamento do trabalhador para participação em curso ou programa de qualificação profissional não presencial 

oferecido pelo empregador. Contudo, diante das reações negativas, o presidente anunciou a revogação do disposto.  

O Ministério da Economia anunciou, ainda, que todas as pessoas que recebem até 2 salários mínimos e tiverem redução 

de salário e jornada, receberão uma antecipação de 25% do que teriam direito mensalmente caso requeressem o benefício 

do seguro-desemprego. Há previsão de uma nova Medida provisória ainda essa semana com detalhamento sobre 

antecipação de seguro desemprego para os casos de suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada. 

Instrumento legal/detalhamento: Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 

 

7. Medidas de crédito e liquidez: 

• Simplificação das exigências para contratação de crédito e dispensa de documentação (CND) para renegociação de 

crédito. Instrumento legal/detalhamento. 

• Crédito do PROGER / FAT para Micro e Pequenas empresas. Até R$ 500 mil por empresa, em até 48 meses com 12 

meses de carência. Para empresas com faturamento até R$ 10 milhões anuais. Instrumento legal/detalhamento. 

• Simplificação das exigências para contratação de crédito e dispensa de documentação (CND) para renegociação de 

crédito. Instrumento legal/detalhamento. 

• Suspensão de pagamentos de juros e principal de empréstimos (standstill) diretos e indiretos do BNDES por 6 

meses. Instrumento legal/detalhamento. 

• R$ 5 bi do BNDES para crédito a MPMEs. Até R$ 70 milhões por empresa, em até 60 meses com 24 meses de 

carência. Para empresas com faturamento até R$ 300 milhões anuais. Instrumento legal/detalhamento. 

• Liberação, pelo Banco Central, de Depósitos Compulsórios. Redução da alíquota sobre recursos à prazo de 25% para 

17%, com liberação adicional de R$ 68 bilhões. Instrumento legal/detalhamento. 

• Novo Depósito a Prazo com Garantias Especiais - NDPGE. Bancos poderão aumentar sua captação com garantia 

do FGC em 1x seu Patrimônio Líquido, limitado a R$ 2 bilhões. Instrumento legal/detalhamento. 

• Empréstimo com lastro em debêntures como suporte de liquidez ao Mercado de Capitais. Emprega depósitos 

compulsórios como lastro para novas compras de debêntures, incentivando o mercado secundário com potencial 

de liberar até R$ 91 bilhões. Instrumento legal/detalhamento. 

  

Manutenção de emprego e socorro econômico 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-927-de-22-de-marco-de-2020-249098775
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20nº%204782-20-Bacen.htm
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-850-de-18-de-marco-de-2020-248806976
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/portaria/Resolucao%20nº%204782-20-Bacen.htm
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/suspensao-de-pagamentos/suspensao-de-pagamentos-medida-emergencial/!ut/p/z1/xVZNc9owFPwtOfgoJEsytntzgUATEobmg-BLRrZloxZLjiwg6a-vDOl0mgbcDMPUF4_fk_a9lbQrwxg-wFiytSiYEUqypf2ex91HfzrsjSLqjicuQWjqjvpXfXfq9u59eA9jGKfSVGYB54nMeP0oZG2EWaVbBActVMkdlAvJZCpYyaVRtYPqVV1xWTMFMg4qVrQlQMkzkTHAS64L3iAtm8pVKjI4xx53s5y6IPDDFFCMGUhwgAF2aYK7qJu6nMHZlso4vByM6ASNkXdLUdQnPr3zB-gywDA-zHQ3H-15IrSdfwB-1raU8WH4WcO3pYNDPdDzvwYM-2OMorF3js6n18NBhN8OmHwhAxSNemOPDi7dYUjg3LLw99MkcLYWfAPvpNKl3aKb35sUpl0WEpIAQv0uoCTNQBDaHc390A88jHHiMThCLRUm-MgKLfDeaeH9k8JTeiT8Rdshtn6A9VXvqrCwzCyAkLmCD1vdg6UVOAOVFiUXmv1SbG1FrBnQPFc6ZRqkTDyzRtu8rDSvbZ4DVilhU0azhC0XLFM2AZ5WdozMtZU_KwHPuWhsIFMgVVo1JqVXddOP-Pb0FEfWhJQ0_Nm8dvO-C4mmpjUXB0llhDURazjbeatMOej_0bDrXixVsjPcSCYksAtsa3HNdWelbXhhTFV_cpCDNptNZ9tpp1DrTqJtpLI0KqVNQ7QWhu_ovoe1ULVdobcQr8dqjzfd9A4cq3-y3sPwyD8p_BCfFt49LTw5Ev6i7V57X9IfuIY_qMFT_AlUZRmQFyHA96-jH5-vwbCXBJvbvHx9zQITvJDluvwzbF82WkRnZz8BUiRicA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-credito-pequenas-empresas/!ut/p/z1/xVXBcpswEP2WHnyUkREY6I06jt2ExHGT1AmXzCKEUWskImQ76dd3sdN2Jo3tdtJMuQhp0dt90r6Hkzo3TqpgJedgpVawwPlt2r8LpqPBOPZ6ySjpuXR6HV5ML8Mxmww857OTOilXtralc5upXDR3UjVW2iXfIHRoqSvRoYVUoLiESiirmw5dSFVCQ2qj5wYqfCuWKm8DGwzCjcil1aQW90uhMCyq2ogGmjZdzWWOyfqc96AfkiIIM-JFgpMoyxhxoz71IwDeY9yZbepPotPh2JvQhPpXHo2PWOBdB0N6GrpOup_edj_d8cR0s38P_OzQ-aX74Wct3wMV7KvBO_7tg9FR4tI48Y_p8fR8NIzd5x9MPrIhjceDxPeGp71RxJxbZBHspsmc2UqKtXOttKmwaS5_XVLE-xAxlhHmBX3iMZ6TMMoB7ywKQt913cwHZ0wPZJi4r8xwAN5_W_jgTeE975XwJ4eaGE3ANWeDsznCgi2JVIV2brZCXaCqAWUsKyEN6rRC3eatsMEAMaLQhoMhHOQDkFz8lDERBGotMWQNZLAoIdcYIKh2IlRh0CWgIqIQaAINyTXh2ujWmcyyaeuRX-7v0xidRysrHuxTNS9bj2xzqgY6VGkr0YPQZTb7lrn-4Tf_gwae-3yhs63LxipjIR4w5hJGmO7S4HJpbd2879AOXa_X3U2l3bledTODKzXSqLWxLdFGWrGl-xJWqRs8oecQT22105v2iOKPrPfkkLfua6vd_v-Xl__P_jt1VYXsUUry9dP424dzMhpk4fqqqJ6GWWjDR7ZYtXMc5---A9_I5o0!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apresentação_RCN_Coletiva%2023.3.2020.pdf
https://extra.globo.com/noticias/economia/governo-autoriza-bancos-associados-ao-fgc-captar-por-depositos-prazo-com-garantia-especial-24322198.html
https://www.bcb.gov.br/conteudo/home-ptbr/TextosApresentacoes/Apresentação_RCN_Coletiva%2023.3.2020.pdf
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Apoio econômico a população mais vulnerável   

1. Antecipação de parcelas do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS:  

Primeira parcela antecipada para abril e segunda parcela para maio. 

Instrumento legal/detalhamento: Ainda pendente. 

   

2. Antecipação do abono salarial: 

 Pagamento em duas parcelas nos meses de maio (45%) e junho (diferença entre o valor total do abono anual e o valor da 

parcela antecipada). 

Instrumento legal/detalhamento: Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020 

  

3. Bolsa Família: 

 Suspensão de bloqueios e averiguação cadastral para inclusão de mais de 1 milhão de pessoas no programa. 

Instrumento legal/detalhamento: Portaria nº 335, de 20 de março de 2020 

  

4. Transferência dos valores não sacados do PIS/Pasep para o FGTS: 

O BNDES anunciou a transferência de R$ 20 bilhões para o FGTS. A medida pode atingir de 9,3 milhões de pessoas. 

Possivelmente será editada uma Medida Provisória sobre o assunto.  

Instrumento legal/detalhamento: Ainda pendente. 

  

5. Empréstimos consignados: 

Redução da taxa de juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, dos atuais 2,08% ao mês 

para 1,80% ao mês. Ampliação da margem consignável para empréstimos para os segurados do INSS.  

Instrumento legal/detalhamento: Resolução CNPS Nº 1338 DE 17 de março de 2020. Medida Provisória deverá ser 

editada com a ampliação da margem consignável. 

 

6. Benefício de Prestação Continuada (BPC): 

 Adiamento, por 120 dias, dos procedimentos de bloqueio e suspensão.  

Instrumento legal/detalhamento:  Portaria nº 330, de 18 de março de 2020 

  

7. Corona Voucher:  

Auxílio emergencial no valor R$ 200, por pessoa, durante três meses, para apoiar trabalhadores informais, desempregados 

e microempreendedores individuais (MEIs) que integrem família de baixa renda. Medida Provisória deverá ser publicada 

ainda esta semana. 

Instrumento legal/detalhamento: Ainda pendente.  

 

http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-927-de-22-de-marco-de-2020-249098775
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=612&pagina=1&data=20/03/2020&totalArquivos=2
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=390735
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-330-de-18-de-marco-de-2020-248809190
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https://www.linkedin.com/company/distrito-relgov 

+55 (61) 3548-5297 | distrito@distritorelgov.com | www.distritorelgov.com 
SHS Quadra 6, Complexo Brasil 21 - bloco E salas 502/509 

  

https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
https://www.linkedin.com/company/distrito-rela%C3%A7%C3%B5es-governamentais/
mailto:distrito@distritorelgov.com

